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 POLITYKA  POLI TYK A 

Wróćmy do początku
7 września 2018 roku, Gmina Lubsko 
objęta zostaje Programem Postępowa-
nia Naprawczego, który uchwalono w 
odpowiedzi na wezwanie Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Zielonej Gó-
rze. Powód to ogromne zadłużenie 
ponad 70 mln zł ( w tym z tytułu 
pożyczek, kredytów oraz zobowią-
zań wymagalnych), skutkiem czego 
był brak możliwości realizacji zadań 
obligatoryjnych Gminy oraz utrata 
płynności finansowej. 
Program jest uchwalany na trzy lata 
z możliwością przedłużenia i zawiera 
m.in. analizę stanu finansów jednostki 
samorządu terytorialnego, przyczyny, 
zagrożenia realizacji zadań publicz-
nych, plan działań naprawczych 
łącznie z harmonogramem ich wpro-
wadzania, oraz określa jakie efekty 
finansowe zostaną osiągnięte, aby 
poprawić sytuację jednostki. 

Czego nie można robić w trakcie 
trwania Programu Postępowania 
Naprawczego? 
Ograniczeń jest wiele, m.in. nie 
można realizować nowych inwestycji 
finansowanych kredytem, pożyczką 
lub emisją papierów wartościowych, 
udzielać pomocy finansowej innym 
jednostkom samorządu terytorialnego, 
ponosić wydatków na promocję jed-
nostki czy na fundusz sołecki, ponadto 
ograniczona jest realizacja zadań 
innych niż obligatoryjne, finansowane 

ze środków własnych.

Dyscyplina finansów przyniosła 
efekty
Mniejsze i większe kwoty oszczęd-
ności wygospodarowane w budżecie, 
"cięcia" środków na dotacje, funkcjo-
nowanie urzędu, jedynie niewielkie 
środki przeznaczane na niezbędne 
inwestycje, sprzedaż nieruchomości. 
Zadłużenie spadło z 70 do 54 mln zł. 
Sukces, ale to wciąż za mało. Spłata 
zadłużenia to jedno, ale żeby Gmina 
mogła zakończyć program naprawczy 
potrzebna była restrukturyzacja, czyli 
wprowadzenie zmian, które ustabi-
lizują finanse gminy, a tym samym 
pozwolą wyjść na prostą. Do tej pory 
obecne raty kredytów wynosiły ok 
7 mln (5 mln zł należności oraz 2 

mln zł odsetek). To zdecydowanie 
za duża kwota jak na możliwości 18 
tysięcznej Gminy. Jedynym sposobem 
na zmniejszenie rat kredytów była 
pożyczka ze skarbu państwa. Pierw-
szy wniosek o pożyczkę złożono w 
październiku ubiegłego roku. Kwota 
o jaką zabiegało wówczas Lubsko 
wynosiła 35 389 950 zł, z okresem 
spłaty w latach 2023-2034, przy opro-
centowaniu 3%. 
Niestety, Ministerstwo Finansów po 
zbadaniu sytuacji Gminy, w oparciu 
o analizę danych z lat 2015-2018 
uznało, że jest ona niewiarygodnym 
partnerem, odmawiając tym samym 
wsparcia finansowego. Nie bez zna-
czenia był też fakt, iż przygotowanie 
Programu Postępowania Naprawcze-

go zlecono zewnętrznej warszawskiej 
firmie.

I co dalej?
W kwietniu br. Gmina złożyła drugi 
wniosek, tym razem ze zmianami 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 
oraz własnym autorskim Programem 
Postępowania Naprawczego, rów-
nież na kwotę ponad 35 mln zł, z 3% 
oprocentowaniem, jednak z dłuższym 
okresem spłaty, na lata 2021-2036. W 
trakcie czekania na rozpatrzenie wnio-
sku, pojawiła się możliwość ubiegania 
się o wyższą kwotę pożyczki z uwagi 
na niższe 1,5% oprocentowanie. Po 
analizie sytuacji przygotowano aneks, 
w którym odważnie wnioskowano o 
46 012 922 zł.,  przy niezmienionym 
okresie spłaty oraz niższym oprocen-
towaniu. Oprocentowanie umowy po-
życzki wyniosło ½ stopy redyskonta 
weksli, nie mniej niż 1,5%
Wszystko potoczyło się błyskawicz-
nie. 9 października 2020 roku, Gmina 
Lubsko otrzymała wyczekiwaną in-
formację o pozytywnym rozpatrzeniu 
wniosku. 20 października, Burmistrz 
Lubska podpisał umowę, a dwa dni 
potem wnioskowana suma była do 
dyspozycji Gminy. 
Nie jest to kwota, która zwiększa 
dług, wręcz przeciwnie, obniża jego 
koszt. Obecnie spłacono 9 kredytów, 
zaciągniętych w latach poprzed-
nich, których oprocentowanie oraz 
zabezpieczenia w postaci gminnego 
majątku tj. hali sportowo-widowisko-

wej, działki strefy przemysłowej w 
Górzynie czy części działek zbiornika 
retencyjnego na Nowińcu, stanowiło 
znaczne obciążenie budżetu. 

To już za nami
Dzięki pożyczce Gmina wcześniej 
wyjdzie z Programu Postępowania 
Naprawczego, nie oznacza to jednak, 
że można robić wszystko. Nadal trze-
ba realizować plan oszczędnościowy 
i schodzić z zadłużenia. Działania 
wcześniej nadzorowane przez Regio-
nalną Izbę Obrachunkową będą obec-
nie także skrupulatnie analizowane 
przez Ministerstwo Finansów.
Restrukturyzacja sprawia, że roczne 
kwoty spłaty rat kredytu zmaleją o 
połowę. Gmina będzie mogła inwesto-
wać w ramach wysokości limitów wy-
datków majątkowych, które określa 
Wieloletnia Prognoza Finansowa, ze 
środków własnych lub z pozyskanych 
dotacji z zewnątrz. Zarządzać trzeba 
tak, by mieć wypracowaną nadwyżkę 
budżetową.
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS, 
na koniec września 2020 roku Gmina 
Lubsko taką nadwyżkę wypracowała 
w wysokości 9 777 394,99 zł.  
To w dużej mierze efekt konse-
kwentnej realizacji założeń własnego 
autorskiego Programu Postępowania 
Naprawczego przygotowanego przez 
Gminę, którego działania pozwoliły 
trzy letni plan zrealizować w zaledwie 
dwa lata.
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KONIEC PROGRAMU NAPRAWCZEGO - GMINA LUBSKO 
PODPISAŁA UMOWĘ POŻYCZKI Z BUDŻETU PAŃSTWA INWESTYCJE W LUBSKU

W dniu 29 października 2020 roku, w 
sali widowiskowej Lubskiego Domu 
Kultury, odbyło się posiedzenie XXIV 
sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w 
Lubsku. W posiedzeniu udział wzięli 
Radni Rady Miejskiej oraz przedsta-
wiciele władz miasta. Po otwarciu 
sesji przez przewodniczącego Rady 
Marka Gutowskiego, sprawozdanie z 
działalności w okresie międzysesyj-
nym przedstawił Burmistrz Lubska 
Janusz Dudojć.
Włodarz odbył na przestrzeni miesią-
ca szereg spotkań z przedsiębiorcami, 
oraz przedstawicielami jednostek 
gminnych. 
6 października w Lubskim Domu Kul-
tury odbyła się uroczysta inauguracja 
obchodów Tygodnia Seniorów.
7 października odbyło się spotkanie z 
przedstawicielami Lubuskiego Towa-
rzystwa Muzycznego z Zielonej Góry, 
w sprawie zachowania w Lubsku in-
strumentów ze Społecznego Ogniska 
Muzycznego w Lubsku. Wcześniej 
prowadzone były już rozmowy z 
dyrekcją Lubskiego Domu Kultury 
oraz rodzicami dzieci uczęszczają-
cych na zajęcia prowadzone przez 
Społeczne Ognisko Muzyczne, na 
temat możliwości funkcjonowania 
ogniska oraz kontynuowania zajęć gry 
na instrumentach. 
W tym samym dniu odbyło się rów-
nież spotkanie Rady Przedszkoli 
zorganizowane na terenie Przedszkola 
nr 3. Omówiono przede wszystkim sy-
tuację Gminy, oraz zasady stosowane 
podczas pandemii Covid -19.

Na spotkaniu z Komendantem Policji 
z Żar Burmistrz omawiał możliwości 
finansowego wsparcia służb mundu-
rowych. 
W dniach od 9 do 11 października 
2020 roku Burmistrz odbył delegację 
do Niemiec i miasta partnerskiego 
Vlotho. Była to okazja do rozmów 
na temat zasad dalszej współpracy 
Lubska i Vlotho, zwłaszcza w zakresie 
współpracy stowarzyszeń, klubów i 
organizacji sportowych oraz kultu-
ralnych. 
13 października 2020 roku odbyła 
się uroczystość Złotych Godów i 
Dnia Seniora. Medal Prezydenta 
RP za 50 -letnie pożycie w związku 
małżeńskim otrzymało 19 par. W uro-
czystości zorganizowanej w Lubskim 
Domu Kultury udział wzięło 14 par. 
Po części oficjalnej zaproszeni goście 
wysłuchali koncertu muzyków Filhar-
monii Świętokrzyskiej , tworzących 
zespół Strauss Ensemble, pod tytułem 
"Miłość Ci wszystko wybaczy". 
14 października, Burmistrz spotkał 
się z Kierownikiem ds. Projektów 
JST Ośrodka Rozwoju Kompetencji 
Edukacyjnych Magdaleną Birszel. 
Gmina Lubsko, jako jedna z dzie-
więciu gmin  w Polsce otrzymała 
wyróżnienie na XVIII Samorządo-
wym Forum Kapitału i Finansów w 
Katowicach, za innowacyjne działania 
we wdrożeniu nowoczesnych rozwią-
zań edukacyjnych. Nasza Gmina jako 
jedna z pierwszych w Polsce, podjęła 
prewencyjne działania mające na celu, 
zapewnienie odpowiedniej jakości 

kształcenia w przypadku wprowadze-
nia obowiązku nauki zdalnej . Gmina 
Lubsko przystąpiła do projektu, dzięki 
któremu wszystkie gminne szkoły 
podstawowe wprowadzają obecnie 
jednorodny system do pracy zdalnej  
- Microsoft Office 365. Prace nad tym 
są już bardzo zaawansowane. Dodat-
kowo w ramach projektu przeszko-
lono dyrektorów, a także wszystkich 
nauczycieli. Działania te mają zapew-
nić nauczycielom i uczniom, a także 
rodzicom maksymalizację komfortu i 
jakości nauczania przy nauce zdalnej, 
bądź hybrydowej. 
Ponadto odbyło się spotkanie  ze Sta-
rostą Żarskim w sprawie inwestycji 
oraz bezpieczeństwa związanego z 
koronawirusem, oraz przedstawicie-

lami Nadleśnictwa Lubsko podczas 
którego uroczyście odebrano drogę 
leśną w miejscowości Grabków. 
Na terenie Gminy zakończyły się 
prace, polegające na mechanicznym 
czyszczeniu wpustów deszczowych 
na drogach gminnych, wykonanych 
przez LWiK Lubsko. Zakończo-
no także prace związane z malo-
waniem oznakowania poziomego 
(przejść dla pieszych) na drogach 
gminnych. Ogłoszono postępowania 
przetargowe  na odbiór i transport 
niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych i odpadów 
selektywnie, zbieranych od właści-
cieli nieruchomości zamieszkałych na 
terenie gminy Lubsko w 2021 roku, 
oraz częściowe zagospodarowanie 

odpadów.
W dalszej części przewodniczący po-
szczególnych komisji Rady Miejskiej  
przedstawili  działania podejmowane 
przez poszczególne komisje w okresie 
międzysesyjnym. 
Informacje o stanie realizacji zadań 
oświatowych Gminy Lubsko za rok 
szkolny 2019/2020 przedstawiła Na-
czelnik Wydziału Edukacji i Spraw 
Społecznych Elżbieta Haściło. 
Ponadto podjęto szereg uchwał:
- Podjęcie uchwały w sprawie okre-
ślenia średniej ceny jednostki paliwa 
w gminie Lubsko na rok szkolny 
2020/2021 w celu ustalenia zwrotu 
rodzicom kosztów przewozu dzieci, 
młodzieży, uczniów oraz rodziców. 
Uchwała przyjęta została jednogło-

śnie- 12 głosami ZA
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie nadania statutu 
Lubskiego Domu Kultury. Uchwała 
podjęta została jednogłośnie - 12 
głosami ZA
- Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru 
połączenia samorządowych instytucji 
kultury Biblioteki Publicznej Miasta 
i Gminy im. Komisji Edukacji Naro-
dowej w Lubsku i Lubskiego Domu 
Kultury w Lubsku w jedną instytucję 
kultury o nazwie „Biblioteka i Lubski 
Dom Kultury” z siedzibą w Lubsku. 
Uchwała podjęta została - 11 głosami 
ZA, 1 głosem PRZECIW
- Podjęcie uchwały w sprawie likwi-
dacji Łużyckiego Związku Gmin w 
Żaganiu. Uchwała podjęta została 
jednogłośnie - 12 głosami ZA
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 
Uchwały budżetowej Gminy Lubsko 
na rok 2020. Uchwała podjęta została 
jednogłośnie - 12 głosami ZA
- Podjęcie uchwały w sprawie wy-
rażenia zgody na bezprzetargowe 
zbycie nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Lubsko. Uchwała 
podjęta została jednogłośnie - 12 
głosami ZA
- Podjęcie uchwały w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego 
przy ul. Reymonta w Lubsku. Uchwa-
ła podjęta została jednogłośnie - 12 
głosami ZA
- Podjęcie uchwały w sprawie wpro-
wadzenia formy spłaty zadłużenia z 
tytułu zaległości w opłatach za lokale 
mieszkalne w  postaci świadczeń 
rzeczowych – pracy na rzecz Gminy 
Lubsko. Uchwała podjęta została 

jednogłośnie - 12 głosami ZA
- Przyjęcie opinii Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji w sprawie petycji 
dotyczącej podjęcia uchwały w spra-
wie przystąpienia do rządowego pro-
gramu „Kolej Plus”. Uchwała podjęta 
została jednogłośnie - 12 głosami ZA
- Podjęcie uchwały w sprawie rozpa-
trzenia petycji z dnia 5 sierpnia 2020 
roku, dotyczącej podjęcia uchwały w 
sprawie przystąpienia do rządowego 
programu „Kolej Plus”.Uchwała 
podjęta została jednogłośnie - 12 
głosami ZA 
W sprawach różnych głos zabrał 
Radny Robert Słowikowski, który 
zapytał jak wygląda nauka zdalna w 
lubskich placówkach oświatowych. 
Drugim pytaniem były wynagrodze-
nia nauczycieli. 
W odpowiedzi głos zabrała Naczelnik 
Wydziału Edukacji i Spraw Społecz-
nych Elżbieta Haściło, która potwier-
dziła, iż nauczanie zdalne wprowa-
dzone zostało w klasach IV-XIII i nie 
posiada ona wiedzy o problemach z 
nauką na odległość.  Mogą zdarzać 
się kłopoty w połączeniach interneto-
wych, jednak to się zdarza - jak doda-
ła. Część nauczycieli pracuje z domu, 
a część ze szkoły- decyzję podejmuje 
dyrektor każdej z placówek, aby ogra-
niczyć ilość osób przebywających na 
terenie szkoły.  
Jeżeli chodzi o wynagrodzenia to są 
one na poziomie 2.700 zł brutto - na-
uczyciela stażysty ( z nadgodzinami to 
ok 3.400 zł brutto)Podstawa wynagro-
dzenia nauczyciela dyplomowanego 
to ok 4 tys zł, z dodatkami, nadgodzi-
nami to ponad 6 tys zł.
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XXIV SESJA ZWYCZAJNA RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU

Z uwagi na obostrzenia i rygor sanitarny,  posiedzenie XXIV sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Lubsku odbyło się na sali 
widowiskowej Lubskiego Domu Kultury.

◄ Remont mostu w Tarnowie to 
wyczekiwana przez mieszkańców 
wsi inwestycja, przede wszystkim w 
bezpieczeństwo. Stara konstrukcja 
stwarzała zagrożenie w użytkowaniu. 
Most nad Tymnicą to jedyna droga 
dojazdowa do drogi powiatowej nr 289.

▲ W dniu 16 marca 2020 r. została podpisana umowa na 
„Remont mostu na drodze do miejscowości Tarnów”. Wykonawcą 
robót jest firma GAUZA Budowa, Remonty Mostów Marek Gauza 
z Zielonej Góry. Wartość inwestycji oszacowano na niemal 290 
tys zł . Zadanie jest dofinansowane w kwocie 280 tys zł przez 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo 
Lubsko, na podstawie porozumienia w sprawie realizacji ww. 

zadania z dnia 10.03.2020 r.

▲ Stara konstrukcja mostu została rozebrana, a  w użytkowaniu był 
wzmocniony most tymczasowy.

▲ Pierwotny zakładany termin realizacji inwestycji nie mógł zostać 
zachowany ze względu na problemy techniczne jakie wykonawca napotkał 

w trakcie prac ziemnych. Obecnie nowy most już stoi a prace są na 
wykończeniu.

Obecnie prace są 
na wykończeniu. 
Remontowany most łączy 
już stabilnie oba brzegi. 
Most tymczasowy zostanie 
zdemontowany

Remont USC

▲ Na początku lipca 2020 roku, Wojewoda Lubuski Władysław 
Dajczak  podpisał umowę z Burmistrzem Lubska Januszem 

Dudojciem,  w sprawie finansowania zadań związanych z rozwojem 
sieci ośrodków wsparcia. Gmina Lubsko otrzymała dofinansowanie 
w kwocie 930 270 zł na stworzenie nowej siedziby Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Lubsku, który będzie się mieścił na parterze 

w części budynku przy al. Wojska Polskiego 2a, sąsiadując z 
obecnie funkcjonującym Klubem SENIOR+, który swoją działalność 

zawdzięcza również wsparciu Wojewody Lubuskiego. 

◄ Nowa siedziba mieścić się będzie na parterze budynku, a pod 
szczególną uwagę wzięte zostaną wszystkie potrzeby przyszłych 
użytkowników, zwłaszcza te eliminujące bariery architektoniczne. 
Inwestycja znacznie poprawi warunki bytowe podopiecznych oraz 
opiekunów. Zwiększenie powierzchni pomieszczeń pozwoli na 
realizację programu związanego z rehabilitacją i rozwojem.

▲ 18 sierpnia Burmistrz Lubska podpisał umowę z Wacławem 
Bryczkowskim, właścicielem Zakładu Budowlanego z Żar, na remont 

budynku po byłym USC. W ramach zadania dokonane zostaną: 
przebudowa i remont prawej części parteru, a także dostosowanie 

pomieszczeń do potrzeb ŚDS. Projekt przewiduje podstawowe 
i niezbędne wyposażenie pomieszczeń, tj. kuchni, zaplecza 

sanitarnego, sali ćwiczeń kulinarnych oraz szatni. Do budynku 
przylega również nowy  taras.

Most w Tarnowie

▲ Duża przestrzeń podzielona została na praktyczne pokoje, 
które zapewnią wygodne użytkowanie podopiecznym ŚDS. 
Zakończenie inwestycji planowane jest do końca 2020 roku. 

Adaś jak można w tekście inwestycje podmienic zdjęcie( tylko 
zdjęcie bez opisu) z tego nad opisem - „pierwotny zakładany 
termin ...” na foto 5 na nim jest juz most po remoncie
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Restauracje hotelowe
Dozwolone jest prowadzenie restauracji 
w hotelach, ale tylko dla gości hotelo-
wych nocujących co najmniej jedną dobę 
hotelową. Podawanie posiłków odbywa 
się wyłącznie do stolika i w reżimie 
sanitarnym (zakrywanie ust i nosa przez 
klientów i obsługę, zachowanie odległo-
ści itp.). Ważne! Goście mogą zajmować 
co drugi stolik. Odległość między stoli-
kami musi wynosić co najmniej 1,5 m, 
chyba że między stolikami znajduje się 
przegroda o wysokości co najmniej 1 m, 
licząc od powierzchni stolika.

SALONY FRYZJERSKIE, KOSME-
TYCZNE, TATUAŻU
W całym kraju salony urody, tatuażu, 
fryzjerzy, a także kosmetyczki działają 
w reżimie sanitarnym. Stanowiska ob-
sługi muszą znajdować się w odległości 
co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że 
między tymi stanowiskami znajduje się 
przegroda o wysokości co najmniej 2 m 
od powierzchni podłogi. Wśród zaleceń 
dla salonów urody znalazły się m.in.: 
używanie ręczników jednorazowych, 
gdy jest to możliwe; przyjmowanie klien-
tów po wcześniejszym umówieniu się na 
wizytę telefonicznie lub online. Ważne! 
W miejscu, w którym jest prowadzona 
taka działalność, przebywa wyłącznie 
obsługa oraz obsługiwani klienci (max. 
1 osoba na 1 stanowisko obsługi, z wyjąt-
kiem obsługi), a w przypadku, gdy klient 
wymaga opieki, także jego opiekun.

HOTELE
Ograniczone jest prowadzenie działal-
ności hotelarskiej. Hotele są dostępne 
tylko dla: gości przebywających w 
podróży służbowej, dla sportowców w 
czasie zgrupowań i współzawodnictwa 
sportowego, dla osób, które wykonują 
zawód medyczny - w związku z tzw. 
„Hotelem dla medyka”, pacjentów oraz 
ich opiekunów, jeżeli konieczność za-
pewnienia im zakwaterowania wynika 
z warunków określonych dla danego 
świadczenia opieki zdrowotnej (np.: 
pacjenci onkologiczni i dializowani oraz 
mali pacjenci przebywający pod opieką 
osób dorosłych).

SIŁOWNIE, KLUBY I CENTRA 
FITNESS, BASENY ORAZ AQU-
APARKI
Zawieszona jest działalność basenów, 
aquaparków, siłowni, klubów i centrów 
fitness z wyłączeniem tych, które: dzia-
łają w podmiotach wykonujących 
działalność leczniczą przeznaczonych 
dla pacjentów, są przeznaczone dla 
osób uprawiających sport w ramach 
współzawodnictwa sportowego, zajęć 
sportowych lub wydarzeń sportowych, są 
przeznaczone dla studentów i uczniów – 
w ramach zajęć na uczelni lub w szkole. 
Obiekty te mogą działać w hotelach wy-
łącznie dla gości, których pobyt wynosi 
co najmniej jedną dobę hotelową. Zakaz 
obejmuje też działalność usługową 
związaną z poprawą kondycji fizycznej, 
mającą na celu poprawę samopoczucia, 
tj. łaźnie tureckie, sauny i łaźnie parowe, 
solaria, salony odchudzające, salony 
masażu itp.

SPORTOWE KLUBY TANECZNE 
Obowiązuje zakaz prowadzenia dzia-
łalności polegającej na udostępnieniu 
miejsca do tańczenia organizowanego 
w pomieszczeniach lub w innych miej-
scach o zamkniętej przestrzeni. Z zakazu 
wyłączone są sportowe kluby taneczne.

WSPÓŁZAWODNICTWO I WYDA-
RZENIA SPORTOWE
W całym kraju współzawodnictwo 
sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia 
sportowe są organizowane bez udziału 
publiczności. W zajęciach, wydarzeniach 
sportowych oraz współzawodnictwie 
sportowym (z wyłączeniem pól gol-
fowych, kortów tenisowych, stajni, 
stadnin i torów wyścigowych dla koni, 
infrastruktury do sportów wodnych i 
lotniczych, których nie dotyczą ograni-
czenia co do maksymalnej liczby osób) 
może uczestniczyć nie więcej niż 250 
uczestników jednocześnie, nie licząc 
osób zajmujących się obsługą wydarze-
nia. Ważne! Do dnia 29 listopada 2020 
r. zakazuje się organizowania i prze-
prowadzania wydarzeń sportowych lub 
współzawodnictwa sportowego polega-
jących na bieganiu, chodzie sportowym 
lub jeździe na rowerze.

SANATORIA, UZDROWISKA, RE-
HABILITACJA 
Sanatoria i działalność uzdrowiskowa 
jest zawieszona, z możliwością do-
kończenia już rozpoczętych turnusów. 
Wyjątkiem są przypadki, w których za-
przestanie rehabilitacji grozi poważnym 
pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta. 

KORONAWIRUS - uwaga na oszu-
stów!
W czasie pandemii pojawiają się coraz 
częściej próby wykorzystania strachu 
przed koronawirusem do nieuczciwych 
zamiarów. Przestępcy podszywają się 
pod instytucje publiczne i rozsyłają sms-
-y czy maile służące wyłudzaniu danych, 
oferują bezwartościowe szczepionki 
czy testy, tworzą fałszywe sklepy. Oto 
kilka najczęstszych sztuczek, którymi 
posługują się naciągacze.

Na fake newsa
Poprzez portale społecznościowe, stro-
ny informacyjne albo wyszukiwarki 
możemy natknąć się na nieprawdziwe, 
przygotowane przez oszustów artykuły o 
koronawirusie. Strona, na której znajduje 
się informacja, najczęściej podszywa się 
pod portal informacyjny czy stronę stacji 
TV. Na końcu znajduje się nagranie z ka-
mery, które wymaga podania przez ofiarę 
danych logowania do serwisu Facebook. 
Dlatego należy uważnie sprawdzać, 
gdzie, na jakiej stronie i w jakich okolicz-
nościach podajemy nasze hasło i login do 
Facebooka. Po pozyskaniu dostępu do 
Facebooka, wysyłana jest do znajomych 
prośba o pilne przelanie pieniędzy, np. z 
powodu nieszczęśliwego wydarzenia, 
najczęściej z użyciem kodów BLIK. 
Jeśli ktoś uwierzy w tę informację, poda 
swój kod BLIK i zaakceptuje operację to 
przestępcy mogą wyłudzić jednorazowo 
nawet kilkaset złotych.

Na szczepionkę i nie tylko
Komenda Główna Policji oraz Bankowe 
Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP 
ostrzegają przed oszukańczymi ogłosze-
niami, związanymi np. z potrzebą zapłaty 
za szczepionkę przeciwko koronawiru-
sowi COVID-19, czy przejęciem przez 
NBP środków klientów zdeponowanych 
w bankach jako tzw. „rezerw krajowych 
NBP”. Przestępcy używają jako tło swo-
jej działalności komunikatów i fałszy-
wych informacji, związanych z epidemią 
koronawirusa (COVID-19). Podszywają 
się pod instytucje zaufania publicznego 
takie jak banki, urzędy państwowe, cen-
tralne oraz lokalne. W przesyłanych wia-
domościach zawarte są linki prowadzące 
do stron przestępców, których jedynym 
zadaniem jest wyłudzanie loginów i 
haseł do bankowości internetowej a 
także kodów autoryzacyjnych, dających 
możliwość zatwierdzenia przelewów na 
rachunek przestępców. W niektórych 
przypadkach linki mogą prowadzić do 
stron zawierających złośliwy kod, po-
wodujący przejęcie urządzenia klienta, 
na które otrzymał wiadomość. Ofiary 
ataków, które nie zachowają ostrożności 
mogą stracić swoje oszczędności. Ponad-
to nieświadomi konsumenci, ujawniając 
swoją tożsamość przestępcom mogą 
doprowadzić do zawarcia w ich imieniu 
umów a w konsekwencji np. zaciągnięcia 
zobowiązań finansowych. Wyjaśniamy, 
że jedynymi i prawdziwymi źródłami 
informacji są komunikaty przekazy-
wane przez służby i zamieszczane na 
oficjalnych stronach internetowych. W 
związku z koniecznością ograniczenia 
rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej 
COVID-19, wywoływanej przez koro-
nawirusa, na bieżąco komunikaty prze-
kazują również przedstawiciele władz w 
mediach masowych; sprawdź w pasku 
przeglądarki czy jej adres internetowy 
zgadza się z adresem strony twojego 
banku. Jeśli adres jest inny niż zwykle 
nie loguj się na tej stronie, nie podawaj 
tam swoich danych oraz powiadom o 
tym swój bank; zawsze czytaj bardzo 
uważnie treść każdego esemesa z kodem 
autoryzacyjnym lub treść komunikatu 
autoryzacyjnego, przesłanego za pośred-
nictwem bankowej aplikacji mobilnej. 
Jeśli twój bank to umożliwia, zamień ese-
mesy na autoryzację za pośrednictwem 
aplikacji mobilnej. Jeśli podejrzewasz, 
że jesteś ofiarą internetowego oszustwa, 
zgłoś to jak najszybciej do swojego 
banku lub w najbliższej jednostce policji.

Na talizmany
Policja ostrzega przed fałszywymi au-
kcjami internetowymi i domokrążcami, 
którzy oferują talizmany, amulety i spe-
cjalną żywność, podnoszącą odporność. 
Oszuści prowadzą swoje działania dwu-
torowo. Z jednej strony działają w kon-
takcie bezpośrednim. Z drugiej w Inter-
necie. Pojawia się mnóstwo aukcji, gdzie 
oferuje się tego typu produkty. Ale rów-
nież są to tak zwani domokrążcy, którzy 
pukają od drzwi do drzwi, licząc przede 
wszystkim na ufność osób starszych, ale 
też tych, które na przykład przebywają na 
kwarantannie. Pośród fałszywych ofert 

pojawiają się między innymi talizmany, 
amulety, zioła czy herbaty. Zdarzył się 
przypadek próby sprzedaży „specjalnego 
mleka”, które zdaniem oszustów, miało 
właściwości wzmacniające odporność. 
Wszystkie te fałszywe przedmioty mają 
rzekomo chronić przed zarażeniem, a w 
jego przypadku spowodować cudowne 
ozdrowienie. Apelujemy do wszystkich 
o rozsądek!

Wyłudzenia na Tarczę Antykryzysową
Na stronach gov.pl pojawiło się ostrze-
żenie przed fałszywymi SMS-ami 
dotyczącymi Tarczy Antykryzysowej 
i informującymi o rzekomym przeter-
minowanym zadłużeniu podatkowym 
w Urzędzie Skarbowym, związanym z 
wprowadzeniem Tarczy. Dodatkowo w 
treści przestrzegano, że w przypadku bra-
ku reakcji na wezwanie wynagrodzenie 
dłużnika zostanie obniżone o 60 procent. 
Krajowa Administracja Skarbowa zale-
cała, aby te wiadomości traktować jako 
niebezpieczne i je usuwać. Pojawiły się 
również relacje na temat fałszywych 
sklepów internetowych oferujących 
maseczki lub inne towary związane z 
wirusem.

Nowa odmiana oszustw
„na wnuczka”
Koronawirus wykorzystywany jest 
także w kolejnej odsłonie oszustw „na 
wnuczka” czy „policjanta”. Jak podało 
Radio Szczecin, do jednej z seniorek 
zadzwonił mężczyzna podający się za 
policjanta i poinformował, że córka 
kobiety zachorowała na koronawirusa i 
przebywa w szpitalu w ciężkim stanie. 
Potrzebna jest szczepionka z USA, która 
kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych. 
Kobieta przekazała środki mężczyźnie, 
który przyszedł po nie do jej mieszkania. 
W lipcu ofiarą padła mieszkanka Łodzi, 
której syn przebywał w Niemczech. Pod-
szywając się pod pracownika ochrony 
zdrowia, oszuści poinformowali ją, że 
syn ciężko zachorował na koronawirusa, 
a na dowód podali słuchawkę ciężko 
kaszlącemu mężczyźnie, który udając 
jej dziecko, płacząc, poprosił o wsparcie 
finansowe na szczepionkę. Kilkanaście 
tysięcy złotych zostało przekazane przez 
kobietę przybyłemu po nie kurierowi. 

Nieuczciwe oferty i sklepy
UOKiK ostrzega klientów przed różnymi 
nieuczciwymi ofertami, które pojawiły 
się w związku z epidemią koronawirusa. 
Dotyczą one m.in. różnego rodzaju inwe-
stycji mających bezpiecznie i wysoko po-
mnażać nasze oszczędności, specjalnych 
ubezpieczeń od koronawirusa, środków 
medycznych, suplementów diety czy 

szczepionek rzekomo chroniących przed 
zakażeniem, testów online, pomocy 
finansowej lub szkoleniowej dla przed-
siębiorców warunkowanej wcześniejszą 
wpłatą, zbiórek pieniędzy obsługiwa-
nych przez nieznane organizacje chary-
tatywne. Urząd ostrzega również przed 
różnego rodzaju fake newsami w postaci 
informacji o rządowych obligacjach 
przeznaczonych na walkę z koronawi-
rusem czy też o zamrożeniu naszego 
konta przez rząd z uwagi na stan wyjąt-
kowy i przestrzegał przed otwieraniem 
jakichkolwiek linków lub załączników 
przesyłanych w tych wiadomościach. 
Jest też ostrzeżenie przed domokrążną 
sprzedażą maseczek, płynów do dezyn-
fekcji, testów na wirusa itd., która może 
być pretekstem do wpuszczenia złodzieja 
do domu, jak również przed osobami 
podszywającymi się pod urzędników 
sanitarnych i nakazującymi opuszczenie 
mieszkania w związku z kontaktem z 
osobą zarażoną.

Jak się chronić?
Policjanci apelują, aby czerpać infor-
macje z wiarygodnych i sprawdzonych 
źródeł. Pojawiają się bowiem przypadki 
podszywania się pod służby sanitarne 
i Ministerstwo Zdrowia, a także inne 
instytucje i organizacje, które walczą z 
rozprzestrzenianiem się koronawirusa. 
Aktualne informacje na temat koronawi-
rusa publikowane są na oficjalnych stro-
nach Ministerstwa Zdrowia, Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego, Państwowego 
Instytutu Zdrowia Publicznego PZH, 
Światowej Organizacji Zdrowia oraz 
Narodowego Funduszu Zdrowia. Z 
kolei CERT przypomina, aby dokładnie 
sprawdzać źródło informacji zanim po-
dejmiemy działania na jej podstawie lub 
ją powielimy. Ostrzega też: „nie działaj 
pod presją czasu - bądź wyczulony na 
wszelkie wiadomości, które skłaniają 
do działania natychmiast”. Dodaje, że 
powinniśmy również dokładnie spraw-
dzać adres i wygląd strony, na której 
podajemy dane logowania, osobowe czy 
karty płatniczej. Wszelkie podejrzenia, 
jak przestrzega CERT, powinniśmy 
weryfikować, kontaktując się z rzeko-
mym nadawcą innym znanym kanałem. 
Aby ochronić się przed działalnością 
oszustów internetowych, którzy chcą 
wyłudzić nasze dane bądź pieniądze, 
pamiętajmy o maksymalnej ostrożności 
przy dokonywaniu transakcji w sklepach 
internetowych lub na portalach aukcyj-
nych. Zawsze sprawdzajmy wiarygod-
ność sklepu. Pamiętajmy też, by nigdy 
nie otwierać podejrzanych linków lub 
załączników.

M. Sienkiewicz
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1,5 METRA – MINIMALNA ODLE-
GŁOŚĆ MIĘDZY PIESZYMI
Wyłączeni z tego obowiązku są: ro-
dzice z dziećmi wymagającymi opieki 
(do 13. roku życia),osoby wspólnie 
mieszkające lub gospodarujące, osoby 
niepełnosprawne, niemogące się samo-
dzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem 
o potrzebie kształcenia specjalnego i ich 
opiekunowie.

ZASŁANIANIE UST I NOSA W 
MIEJSCACH PUBLICZNYCH
Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać 
m.in.: na ulicy, na drogach i placach, na 
terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, 
miejsc postoju pojazdów, parkingów le-
śnych, w autobusie, tramwaju i pociągu, 
w sklepie, galerii handlowej, banku, na 
targu i na poczcie, w kinie i teatrze, u le-
karza, w przychodni, w szpitalu, salonie 
masażu i tatuażu, w kościele i szkole, na 
uczelni, w urzędzie (jeśli idziesz załatwić 
tam jakąś sprawę) i innych budynkach 
użyteczności publicznej. Gdzie nie trze-
ba zasłaniać ust i nosa? W lesie, parku, 
w zieleńcach, ogrodach botanicznych, 
ogrodach zabytkowych, w rodzinnych 
ogródkach działkowych i na plaży oraz 
w czasie podróży prywatnym samocho-
dem. Ważne! Z obowiązku zakrywania 
ust i nosa są zwolnione jedynie osoby 
posiadające zaświadczenie lekarskie lub 
dokument potwierdzający: całościowe 
zaburzenia rozwoju, zaburzenia psy-
chiczne, niepełnosprawność intelektual-
ną w stopniu umiarkowanym, znacznym 
lub głębokim, trudności w samodzielnym 
odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.

PRZEMIESZCZANIE SIĘ OSÓB
W godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku 
do piątku dzieci i młodzież do 16. roku 
życia muszą przemieszczać się pod 
opieką rodzica lub opiekuna. Zasada 
ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie 
do szkoły lub wraca z niej do domu, w 
weekendy.

WYDARZENIA KULTURALNE
Działalność placówek kultury w tym 
min. teatrów, kin, muzeów, galerii sztuk, 
domów kultury, jest zawieszona. Ważne! 
Działalność bibliotek również zostaje 
zawieszona.

KOMUNIKACJA PUBLICZNA 
Środkami transportu zbiorowego może 
podróżować ograniczona liczba osób. 
W całym kraju środkami transportu 
publicznego można przewozić, w tym 
samym czasie, nie więcej osób niż 
wynosi: 50% liczby miejsc siedzących, 
albo 30% liczby wszystkich miejsc sie-
dzących i stojących, przy jednoczesnym 
pozostawieniu w pojeździe co najmniej 
50% miejsc siedzących niezajętych.

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE
W kościołach obowiązuje limit osób - 
max. 1 osoba na 15 m2, przy zachowaniu 
odległości nie mniejszej niż 1,5 m. Jeżeli 
wydarzenie odbywa się na zewnątrz 
należy zachować dystans 1,5 m i zakryć 
usta i nos. Ważne! W świątyniach i obiek-
tach kultu religijnego obowiązkowe jest 
zakrywanie ust i nosa, z wyłączeniem 

osób sprawujących kult.

ZGROMADZENIA I SPOTKANIA
W zgromadzeniach publicznych może 
uczestniczyć max. 5 osób. Uczestnicy 
mają obowiązek zakrywania nosa i ust 
oraz zachowania 1,5 m odległości od 
innych osób. Ponadto odległość między 
zgromadzeniami nie może być mniejsza 
niż 100 m. Obowiązuje zakaz organizo-
wania spotkań i imprez niezależnie od ich 
rodzaju - z wyjątkiem imprez i spotkań 
organizowanych w domu, w których 
bierze udział do 20 osób.

WESELA, KOMUNIE I INNE URO-
CZYSTOŚCI OKOLICZNOŚCIO-
WE 
Obowiązuje zakaz organizacji tego typu 
wydarzeń.

KLUBY NOCNE, DYSKOTEKI I 
INNE TEGO TYPU MIEJSCA
Obowiązuje zakaz działalności takich 
miejsc. Wyjątkiem są: sportowe kluby 
taneczne.

TARGI, WYSTAWY, KONGRESY, 
KONFERENCJE
Targi, wystawy, kongresy i konferencje 
mogą odbywać się wyłącznie on-line.

EDUKACJA
Uczniowie wszystkich klas szkół pod-
stawowych, wszystkich klas szkół 
ponadpodstawowych, słuchacze pla-
cówek kształcenia ustawicznego oraz 
centrów kształcenia zawodowego uczą 
się zdalnie.

ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA
Dzieci pracujących rodziców mogą 
uczęszczać do żłobków lub przedszkoli. 
Organy prowadzące te placówki mogą je 
prowadzić, mając na uwadze wytyczne 
Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a 
także Ministerstwa Edukacji Narodowej 
oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej. Ważne! Ze względu na 
sytuację epidemiologiczną organ prowa-
dzący może ograniczyć liczebność grupy 
przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzie-
ci objętych opieką w żłobkach. Ważne! 
Jednostka samorządu terytorialnego na 
podstawie dotychczasowych przepisów 
ogólnych może zamknąć wszystkie 
żłobki i przedszkola na swoim terenie.

GRANICE POLSKI
W Polsce obowiązuje ruch graniczny 
w ramach granic wewnętrznych Unii 
Europejskiej. Oznacza to, że można 
podróżować i przekraczać granice 
wewnętrzne UE. Podróżni mają prawo 
do swobodnego wjazdu, wyjazdu oraz 
tranzytu przez terytorium RP. Nie muszą 
odbywać kwarantanny. Planując podróż 
zagraniczną, należy uwzględnić obo-
strzenia obowiązujące w kraju sąsiednim.

RUCH LOTNICZY
Obowiązuje zakaz lądowania samolotów 
cywilnych wykonujących loty mię-
dzynarodowe z lotnisk położonych na 
terytorium: Belize, Bośni i Hercegowiny, 
Czarnogóry, Federacyjnej Republiki 
Brazylii, Federalnej Demokratycznej 

Republiki Nepalu, Gruzji, Jordańskiego 
Królestwa Haszymidzkiego, Królestwa 
Bahrajnu, Królestwa Marokańskiego, 
Państwa Izrael, Państwa Katar, Państwa 
Kuwejt, Państwa Libia, Państwa Zjed-
noczonych Emiratów Arabskich, Repu-
bliki Albanii, Republiki Argentyńskiej, 
Republiki Armenii, Republiki Chile, 
Republiki Hondurasu, Republiki Iraku, 
Republiki Kolumbii, Republiki Kosta-
ryki, Republiki Libańskiej, Republiki 
Macedonii Północnej, Republiki Male-
diwów, Republiki Mołdawii, Republiki 
Panamy, Republiki Paragwaju, Republiki 
Peru, Republiki Tunezyjskiej, Republiki 
Zielonego Przylądka, Stanów Zjedno-
czonych Ameryki, Sułtanatu Omanu, 
Wspólnoty Bahamów.

MIĘDZYNARODOWY RUCH KO-
LEJOWY
Obecnie funkcjonuje międzynarodowy 

ruch kolejowy w ramach granic we-
wnętrznych Unii Europejskiej. Ogra-
niczenie dotyczy podróży pociągami 
relacji międzynarodowych poza granice 
zewnętrzne Unii.

CENTRA HANDLOWE I SKLEPY 
WIELKOPOWIERZCHNIOWE
Ograniczone jest funkcjonowanie galerii 
handlowych i parków handlowych. 
Otwarte pozostają tylko niektóre punkty 
usługowe, które mają istotne znaczenia 
dla życia codziennego (np. usługi fry-
zjerskie, kosmetyczne, medyczne) oraz 
apteki, punkty apteczne, sklepy z arty-
kułami spożywczymi, kosmetycznymi, 
toaletowymi oraz środkami czystości, 
artykułami remontowo-budowlanymi, 
artykułami dla zwierząt, gazetami lub 
książkami. W pozostałych placówkach 
handlowych, na targu lub poczcie, obo-
wiązuje limit klientów: sklepach do 100 

m2 – 1 os/10 m2, w sklepach powyżej 
100 m2 – 1 os/15 m2.

GODZINY DLA SENIORÓW
Od poniedziałku do piątku w godzinach 
10:00 – 12:00 w sklepie, drogerii, ap-
tece oraz na poczcie mogą przebywać 
wyłącznie osoby powyżej 60. roku 
życia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy 
wydanie produktu leczniczego, wyrobu 
medycznego albo środka spożywczego 
specjalnego przeznaczenia żywieniowe-
go następuje w sytuacji zagrożenia życia 
lub zdrowia.

GASTRONOMIA
Obowiązuje zakaz działalności stacjo-
narnej restauracji. Możliwa jest jedynie 
realizacja usług polegających na przy-
gotowywaniu i podawaniu żywności na 
wynos oraz na dowozie.

KORONAWIRUS - aktualne zasady i ograniczenia

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.
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W związku z obserwowaną II falą rozprzestrzeniania 
się koronawirusa SARS-CoV-2 i wzrostem liczby 
zachorowań na Covid-19 w kraju, w tym także 
w województwie lubuskim, konieczne jest 
wdrożenie niezbędnych kroków, stąd prośba o 
ograniczenie wizyt w Urzędzie Miejskim w 
Lubsku i załatwianie spraw telefonicznie, 
drogą pocztową lub elektroniczną.

W przypadku obsługi bezpośredniej, od interesantów 
wymaga się zachowania reżimu sanitarnego!

Wejście na teren urzędu możliwe jest:

- tylko w maseczkach, przyłbicach, itp.
- należy zdezynfekować dłonie, 
- zachować bezpieczną odległość od rozmówcy - 2 m, 
- do urzędu należy wchodzić bez osób towarzyszących,

Poniżej znajduje się wykaz telefonów Urzędu Miej-
skiego w Lubsku, pod jakie należy dzwonić w celu 
uzyskania informacji lub załatwienia sprawy

Szanowni Państwo!

Wyszczególnienie Nr telefonu

Biuro Obsługi Interesanta Ratusz 68 457 61 01 
68 457 61 15

Sekretariat Burmistrza 68 457 61 08

Sekretarz Gminy 68 457 61 09

Skarbnik Gminy 68 457 62 32

Archiwum Zakładowe 537 993 071

Kadry 68 457 62 43

Urząd Stanu Cywilnego 68 457 62 61 
68 457 62 60

Biuro Rady 68 457 61 17

Wydział Organizacyjny 68 457 61 16 
68 457 62 45

Referat ds. informatyki 68 457 62 52

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych 68 457 62 19 
68 457 62 28

- ubezpieczenia zdrowotne, stypendia szkolne, 
- Gminny Program Profilaktyki

68 457 62 18

- oświata, organizacje pozarządowe 68 457 62 49

Referat Spraw Społecznych 68 457 62 63

- świadczenia rodzinne, wychowawcze (500+), dobry start 68 457 62 64 
68 457 62 65

- świadczenia rodzinne, Karta Dużej Rodziny, dodatek mieszkaniowy, 
- dodatek energetyczny

68 457 62 65

- fundusz alimentacyjny 68 457 62 65

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 68 457 61 05

- dowody osobiste 68 457 61 03

- ewidencja ludności 68 457 61 04 
68 457 61 03

- sprawy obronne, obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe 68 457 61 54

Wydział Finansowy 68 457 62 20

- podatki od nieruchomości (miasto) 68 457 62 37

- pod od nieruchomości (wieś), środków transportu 68 457 62 30

- kasa 68 457 62 27

- użytkowanie wieczyste, czynsz 
- księgowość- odpady komunalne

68 457 62 85

Wydział Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami 68 457 61 23

- oświetlenie, drogi, inwestycje 68 457 61 21

- planowanie przestrzenne 
- użytkowanie wieczyste, ewidencja nieruchomości

68 457 61 24

- sprzedaż nieruchomości 68 457 61 28

- dzierżawy, najem, użyczenie 68 457 61 29

- sprzedaż, przetargi, podziały nieruchomości 68 457 61 27

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 68 457 62 86 
68 457 62 17

- odpady komunalne 68 457 62 87

- rolnictwo 68 457 62 88

- utrzymanie zieleni 68 457 62 26

Wyszczególnienie Nr telefonu

Biuro Obsługi Interesanta Ratusz 68 457 61 01 
68 457 61 15

Sekretariat Burmistrza 68 457 61 08

Sekretarz Gminy 68 457 61 09

Skarbnik Gminy 68 457 62 32

Archiwum Zakładowe 537 993 071

Kadry 68 457 62 43

Urząd Stanu Cywilnego 68 457 62 61 
68 457 62 60

Biuro Rady 68 457 61 17

Wydział Organizacyjny 68 457 61 16 
68 457 62 45

Referat ds. informatyki 68 457 62 52

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych 68 457 62 19 
68 457 62 28

- ubezpieczenia zdrowotne, stypendia szkolne, 
- Gminny Program Profilaktyki

68 457 62 18

- oświata, organizacje pozarządowe 68 457 62 49

Referat Spraw Społecznych 68 457 62 63

- świadczenia rodzinne, wychowawcze (500+), dobry start 68 457 62 64 
68 457 62 65

- świadczenia rodzinne, Karta Dużej Rodziny, dodatek mieszkaniowy, 
- dodatek energetyczny

68 457 62 65

- fundusz alimentacyjny 68 457 62 65

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 68 457 61 05

- dowody osobiste 68 457 61 03

- ewidencja ludności 68 457 61 04 
68 457 61 03

- sprawy obronne, obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe 68 457 61 54

Wydział Finansowy 68 457 62 20

- podatki od nieruchomości (miasto) 68 457 62 37

- pod od nieruchomości (wieś), środków transportu 68 457 62 30

- kasa 68 457 62 27

- użytkowanie wieczyste, czynsz 
- księgowość- odpady komunalne

68 457 62 85

Wydział Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami 68 457 61 23

- oświetlenie, drogi, inwestycje 68 457 61 21

- planowanie przestrzenne 
- użytkowanie wieczyste, ewidencja nieruchomości

68 457 61 24

- sprzedaż nieruchomości 68 457 61 28

- dzierżawy, najem, użyczenie 68 457 61 29

- sprzedaż, przetargi, podziały nieruchomości 68 457 61 27

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 68 457 62 86 
68 457 62 17

- odpady komunalne 68 457 62 87

- rolnictwo 68 457 62 88

- utrzymanie zieleni 68 457 62 26

5 listopada br. spółka PGE Energia 
Odnawialna należąca do Grupy kapita-
łowej PGE uroczyście otworzyła dwie 
jednomegawatowe farmy fotowoltaicz-
ne w Lutolu - Lutol 1 i Lutol 2 . Zostały 
one wyposażone w niemal 3 tys paneli 
monokrystalicznych o mocy 350 W 
każdy. Są one w stanie produkować 
energię elektryczną niezależnie od 
pogody, nawet przy niskim poziomie 
naświetlenia, w warunkach typowych 
dla stref klimatycznych występują-
cych w Polsce. Obie farmy słoneczne 
wybudowano na terenach własnych 
PGE Energia Odnawialna. Ich łączna 
powierzchnia wynosi 3,4 ha. 
Spółka  jest obecnie największym pro-
ducentem słonecznej energii w Polsce. 
Są posiadaczami 17 farm wiatrowych, 
29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie 
szczytowo-pompowych oraz 5 farm 
fotowoltaicznych, o łącznej mocy 
wszystkich obiektów 2326,25 MW.

Zgodnie ze strategią Grupy PGE – 
głównym celem jest uruchomienie w 

ciągu dekady co najmniej 3 GW mocy 
w instalacjach słonecznych i umocnie-

nie się na pozycji lidera rynku OZE w 
kraju. Dotychczas na ten cel zabezpie-
czyli już ponad 2000 ha gruntów, na 
których będzie można zbudować farmy 
PV o łącznej mocy przeszło 1250 MW -  
podkreśla  Marcin Karlikowski, prezes 
PGE Energia Odnawialna
Mariusz Iskierski, wiceprezes PGE 
Energii Odnawialnej, podkreśla, że 

farmy, które otworzono w Lutolu, będą 
funkcjonować przez 25 lat.
W liście przekazanym od Wojewody 
Lubuskiego Władysława Dajczaka na 
ręce Prezesa czytamy:
„Fotowoltaika to wyjątkowo ekolo-
giczny sposób pozyskiwania energii 
elektrycznej ze słońca. Jedną z jej 
największych zalet stanowi fakt, że 

nie wpływa negatywnie na środowisko 
naturalne. Bardzo się cieszę, że woje-
wództwo lubuskie stało się miejscem 
realizacji tej ważnej inwestycji".  Jak 
podkreśla Wojewoda,  każda budowa 
obiektów służących mieszkańcom wo-
jewództwa lubuskiego jest wydarze-
niem ważnym. Przekazał on również 
wyrazy uznania wszystkim osobom i 

instytucjom, które przyczyniły się do 
zakończenia tak istotnego projektu.
Spółka PGE Energia Odnawialna 
wydzierżawiła od Diecezji Zielonogór-
sko-Gorzowskiej blisko 320 hektarów 
gruntów. Do końca 2023 r. w woje-
wództwie lubuskim planowane jest 

powstanie instalacji fotowoltaicznych 
o łącznej mocy ok 250 MW. Ich atutem 
jest bliskie sąsiedztwo infrastruktury 
wysokiego napięcia, co w przyszłości 
ułatwi przyłączenie "słonecznej elek-
trowni" do ogólnej sieci.
Obecnie w lubskim Urzędzie procedo-
wana jest sprawa kolejnego wniosku 
Spółki na budowę farmy na działkach 
w obrębie Górzyn oraz Lutol.
Farmy fotowoltaiczne to technologia 
przyszłości. Inwestują w nią zarówno 
podmioty publiczne, jak i indywidu-
alne gospodarstwa i firmy  prywatne.  
Fotowoltaika jako technologia ma 
ogromne wsparcie Unii Europejskiej, 
w ramach strategii Europejskiego Zie-
lonego Ładu - plan działania  na rzecz 
zrównoważonej gospodarki i ochrony 
środowiska naturalnego.  Technologia 
wspierana jest również coraz mocniej 
w Polsce, m.in. przez liczne programy 
rządowe. Farmy fotowoltaiczne, uzy-
skują dofinansowanie od Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), 
a także z kierunkowych programów 
Ministerstwa Rozwoju.

A-M

PIERWSZE FARMY FOTOWOLTAICZNE 
NA TERENIE LUTOLU JUŻ DZIAŁĄJĄ!

Farma zajmuje duże połacie pół i łąk, jednak nie jest uciążliwa dla człowieka.

Symboliczne przecięcie wstęgi podczas otwarcia farm wiatrowych w Lutolu. 
Na zdjęciu przedstawiciele Inwestora, Wojewody Lubuskiego, władz gminnych 

samorządowych

Penele fotowoltaiczne, nie potrzebują mocnego nasłonecznienia by spełniać 
swoje zadanie.

Serce farmy - rozdzielnia do której spływa energia pozyskana przez panele 
słoneczne.

 W GMINIE  W GMI NI E 
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STRAŻACY JRG LUBSKO ĆWICZYLI 
RATOWNICTWO WYSOKOŚCIOWE
Strażacy z Jednostki Ratowniczo-
-Gaśniczej w Lubsku ćwiczyli 6 paź-
dziernika ratownictwo wysokościowe 
na nieczynnym wyrobisku piasku w 
Jasieniu. Ćwiczono kilka scenariu-
szy: ewakuację osoby przytomnej, 
ewakuację osoby nieprzytomnej 
przy pomocy noszy oraz techni-
ki zabezpieczeń ratowników pod-
czas prac na wysokości i techniki 
samoratowania się, podczas prac 
na wysokości. Celem ćwiczeń było 

utrwalenie zasad ratownictwa 
wysokościowego, w tym praca 
ratownika z wykorzystaniem 
szelek bezpieczeństwa, lin, 
pętli stanowiskowych, sprzętu 
do autoasekuracji i asekuracji, 
dostępnych, stałych zabezpie-
czeń. Szkolenie realizowano 
na wszystkich zmianach służ-
bowych w JRG Lubsko.
WYPADEK NA DRODZE 
WOJEWÓDZKIEJ NUMER 287
O godz. 15:13, 16 paździer-
nika, dyżurny Stanowiska 
Kierowania Komendanta Po-
wiatowego w Żarach przyjął 
zgłoszenie o zderzeniu dwóch 
samochodów osobowych i 
ciężarowego (dostawczego) 
na drodze wojewódzkiej nr 
287 nieopodal miejscowości 
Lubsko. Natychmiast zadys-
ponowano trzy zastępy z JRG Lubsko 
i jednostki OSP Górzyn. Po przybyciu 
na miejsce zdarzenia, kierujący dzia-
łaniami ratowniczymi potwierdził 
wypadek z udziałem trzech pojazdów. 
Działania zastępów straży pożarnej 
polegały na zabezpieczeniu miejsca 
zdarzenia, odłączeniu przewodów 
akumulatorów w pojazdach, udzie-
leniu pomocy przedmedycznej dla 
jednej osoby poszkodowanej, którą 
następnie przekazano dla zespołu 
ratownictwa medycznego. Na czas 
działań ratowniczych KDR wstrzymał 

ruch drogowy w obu kierunkach. 
Cała interwencja trwała ponad jedną 
godzinę.

POŻAR MIESZKANIA W LUBSKU
Po północy, 29 października, dyżurny 
Stanowiska Kierowania Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Żarach przyjął zgłoszenie 
o pożarze mieszkania w budynku 
wielorodzinnym przy ul. Sportowej 
w Lubsku. Do działań natychmiast 
zadysponowano zastępy z Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej w Lubsku oraz 
po jednym zastępie z jednostki OSP 

Górzyn i OSP Stara Woda. Z 
chwilą przybycia na miejsce 
zdarzenia pierwszych zastę-
pów, strażacy zastali pożar w fazie 
rozwiniętej na drugiej kondygnacji 
budynku. Większość mieszkańców 
samodzielnie ewakuowała się na ze-
wnątrz budynku. Natomiast z powodu 
dużego zadymienia klatki schodo-
wej dwie osoby zostały uwięzione 
w mieszkaniu na drugim piętrze. 
Działania zastępów straży pożarnej 
polegały na zabezpieczeniu miejsca 
zdarzenia, ewakuacji uwięzionych 
osób z równoczesną akcją gaśniczą 

mieszkania objętego pożarem. Na-
stępnie wykonano oddymienie całego 
budynku, dokonano sprawdzenia 
kamerą termowizyjną i czujnikiem 
wielogazowym wszystkich pomiesz-
czeń w budynku. W działaniach udział 
brali: zespół ratownictwa medyczne-
go, patrol policji, pracownicy pogoto-
wia gazowego i energetycznego. Cała 
akcja gaśniczo-ratownicza trwała 3 
godziny.

Opr. M. Sienkiewicz

KRONIKA STRAŻACKA

„O WILKU MOWA”

	 Człowiek	ma	bardzo	duży	
wpływ	na	przyrodę,	niestety	najczę-
ściej	negatywny.	Natura	potrafi	sobie	
jednak	z	 tym	problemem	poradzić.	
Przykładem	mogą	być	odradzające	
się	populację	gatunków,	które	na	na-
szych	terenach	praktycznie	wyginęły,	
takie	 jak	wilki	 i	bobry.	Zwiększenie	
populacji	dzikich	zwierząt	prowadzi	
do	odwiecznego	 konfliktu	na	 linii	
człowiek	 -	 przyroda.	Przykładem	
mogą	 być	wspomniane	wcześnie	
wilki.	 Z	 racji	 odrodzenia	 się	 tych	
zwierząt	na	 terenie	województwa	
Lubuskiego	są	one	źródłem	szkód	w	
pogłowiu	zwierząt	gospodarskich.	
W	niniejszym	 artykule	 postaram	
się	przybliżyć	problematykę	zwią-
zaną	odpowiedzialnością	za	szkody	
wyrządzone	przez	dzikie	zwierzęta.	
Definicja	 zwierząt	dzikich	 została	
określona		w	art.	ustawy	o	ochronie	
przyrody	 art.	 4	 pkt	 21	 zgodnie	 z	
którym	przez	zwierzęta	wolno	ży-
jące	(dzikie)	-	rozumie	się	zwierzęta	
nieudomowione	żyjące	w	warunkach	
niezależnych	od	człowieka	
	 Jak	stanowi	art.	126	ust.	1	
ustawy	o	ochronie	przyrody	Skarb	
Państwa	odpowiada	za	szkody	wy-
rządzone	przez:
1)	żubry	-	w	uprawach,	płodach	rol-
nych	lub	w	gospodarstwie	leśnym;
2)	wilki	 -	w	pogłowiu	zwierząt	go-
spodarskich;
3)	 rysie	-	w	pogłowiu	zwierząt	go-
spodarskich;
4)	 niedźwiedzie	 -	w	pasiekach,	w	
pogłowiu	 zwierząt	gospodarskich	

oraz	w	uprawach	rolnych;
5)	bobry	-	w	gospodarstwie	rolnym,	
leśnym	lub	rybackim.
	 Odpowiedzialność	za	szko-
dy	nie	obejmuje	utraconych	korzyści.	
Oględzin	i	szacowania	szkód	a	także	
ustalania	wysokości	odszkodowania	
i	jego	wypłaty,	dokonuje	regionalny	
dyrektor	ochrony	środowiska,	a	na	
obszarze	parku	narodowego	dyrektor	
tego	parku.	Jednakże	istnieją	wyjątki,	
w	przypadku	których	odszkodowanie	
nie	przysługuje.	Zgodnie	z	art.	126	
ust.	6	ustawy	o	ochronie	przyrody	
odszkodowanie	nie	przysługuje:	
1)	 osobom,	 którym	przydzielono	
grunty	stanowiące	własność	Skarbu	
Państwa;
2)	jeżeli	poszkodowany:
a)	 nie	dokonał	 sprzętu	upraw	 lub	
płodów	rolnych	w	ciągu	14	dni	od	
zakończenia	zbiorów	tego	gatunku	
roślin	w	danym	regionie,
b)	nie	wyraził	zgody	na	budowę	przez	
regionalnego	 dyrektora	 ochrony	
środowiska	lub	dyrektora	parku	na-
rodowego	urządzeń	 lub	wykonanie	
zabiegów	zapobiegających	szkodom;
3)	za	szkody:
a)	powstałe	w	mieniu	Skarbu	Pań-
stwa,	z	wyłączeniem	mienia	odda-
nego	do	gospodarczego	korzystania	
na	podstawie	Kodeksu	cywilnego,
b)	nieprzekraczające	w	ciągu	 roku	
wartości	100	kg	żyta	w	przeliczeniu	
na	jeden	hektar	uprawy,
c)	w	uprawach	rolnych	założonych	z	
naruszeniem	powszechnie	stosowa-
nych	wymogów	agrotechnicznych,
d)	wyrządzone	przez	wilki,	niedźwie-

dzie	 lub	rysie	w	pogłowiu	zwierząt	
gospodarskich	pozostawionych,	w	
okresie	od	zachodu	do	wschodu	słoń-
ca,	bez	bezpośredniej	opieki.
	 Kolejną	grupą	zwierząt	są	
zwierzęta	łowieckie.	Odpowiedzial-
ność	za	szkody	spowodowane	przez	
te	 zwierzęta	 została	określona	w	
ustawie	prawo	łowieckie.	Zgodnie	z	
art.	46		ust.	1	tej	ustawy	dzierżawca	
lub	 zarządca	obwodu	 łowieckiego	
jest	obowiązany	do	wynagradzania	
szkód	wyrządzonych:	
1)	w	uprawach	 i	 płodach	 rolnych	
przez	dziki,	 łosie,	 jelenie,	daniele	 i	
sarny;	
2)	przy	wykonywaniu	polowania.
Szacowania	szkód	spowodowanych	
przez	te	zwierzęta,	a	także	ustalania	
wysokości	odszkodowania	dokonuje	
zespół	składający	się	z:	
1)	przedstawiciela	wojewódzkiego	
ośrodka	doradztwa	rolniczego;	
2)	przedstawiciela	dzierżawcy	albo	
zarządcy	obwodu	łowieckiego;	
3)	właściciela	albo	posiadacza	grun-
tów	rolnych,	na	terenie	których	wy-
stąpiła	szkoda.
	 Wniosek	 o	 szacowanie	
szkód,	w	 tym	ustalenie	wysokości	
odszkodowania,	właściciel	albo	po-
siadacz	gruntów	rolnych	składa	do	
dzierżawcy	albo	zarządcy	obwodu	
łowieckiego.	Właścicielowi	 albo	
posiadaczowi	gruntów	rolnych,	na	te-
renie	których	wystąpiła	szkoda,	oraz	
dzierżawcy	albo	zarządcy	obwodu	
łowieckiego	przysługuje	odwołanie	
do	 nadleśniczego	 Państwowego	
Gospodarstwa	Leśnego	Lasy	Pań-

stwowe	właściwego	ze	względu	na	
miejsce	wystąpienia	szkody.	
	 Podobnie	jak	w	przypadku	
szkód	wyrządzonych	przez	zwierzę-
ta	wskazane	w	ustawie	o	ochronie	
przyrody,	 również	 w	 przypadku	
zwierząt	łowieckich	istnieją	okolicz-
ności	wyłączające	odpowiedzialność	
za	szkody.	Zgodnie	z	art.	48	ustawy	
prawo	łowieckie	odszkodowanie	nie	
przysługuje:	
1)osobom,	 którym	 przydzielono	
grunty	stanowiące	własność	Skar-
bu	Państwa	 jako	deputaty	rolne	na	
gruntach	leśnych;	
2)posiadaczom	uszkodzonych	upraw	
lub	płodów	rolnych,	którzy	nie	doko-
nali	ich	sprzętu	w	terminie	14	dni	od	
dnia	zakończenia	okresu	zbioru	tego	
gatunku	 roślin	w	danym	 regionie,	
określonego	przez	sejmik	wojewódz-
twa	w	drodze	uchwały;	
3)	posiadaczom	uszkodzonych	upraw	
lub	plonów	rolnych,	którzy	nie	wyra-
zili	zgody	na	budowę	przez	dzierżaw-
cę	lub	zarządcę	obwodu	łowieckiego	
urządzeń	lub	wykonywanie	zabiegów	
zapobiegających	szkodom;
4)	za	szkody	nieprzekraczające	war-
tości	100	kg	żyta	w	przeliczeniu	na	1	
hektar	uprawy;
5)	 za	 szkody	powstałe	w	płodach	
złożonych	w	sterty,	stogi	i	kopce,	w	
bezpośrednim	sąsiedztwie	lasu;
6)	 za	 szkody	w	uprawach	 rolnych	
założonych	z	rażącym	naruszeniem	
zasad	agrotechnicznych;
7)	za	szkody,		w	uprawach	i	płodach	
rolnych	przez	dziki,	 łosie,	 jelenie,	
daniele	 i	 sarny	oraz	przy	wykony-

waniu	 polowania	 ,	 powstałe	 na	
nieruchomościach,	w	odniesieniu	do	
których	właściciel	albo	użytkownik	
wieczysty	nieruchomości	wchodzącej	
w	skład	obwodu	łowieckiego	złożył	
oświadczenie	o	zakazie	wykonywa-
nia	polowania,	do	dnia	następującego	
po	dniu:
a)	w	którym	oświadczenie	o	zakazie	
wykonywania	 polowania	 zostało	
cofnięte	albo	
b)w	którym	organ	właściwy	do	wy-
dzierżawienia	obwodu	łowieckiego	
albo	minister	właściwy	do	 spraw	
środowiska	 lub	 dzierżawca	 albo	
zarządca	obwodu	 łowieckiego	do-
wiedział	się	o	wygaśnięciu	zakazu	
wykonywania	polowania	albo	
c)	zawiadomienia	o	cofnięciu	oświad-
czenia	o	zakazie	wykonywania	po-
lowania	organu	właściwego	do	wy-
dzierżawienia	obwodu	łowieckiego	
albo	ministra	właściwego	do	spraw	
środowiska.
	 Podsumowując,	 obecny	
stan	prawny	pozwala	na	uzyskanie	
odszkodowania	w	przypadku	szkody	
wyrządzonej	przez	dziką	zwierzynę.	
Jednakże	 jego	dochodzenie	wiąże	
się	 często	 z	 uciążliwą	 i	 żmudną	
procedurą,	która	potrafi	odstraszyć	
poszkodowanego	od	dochodzenia	
swoich	praw,	 jednakże	nie	należy	z	
należnego	odszkodowania	rezygno-
wać.	

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.
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KRONIKA POLICYJNA
Każdy kierowca, który świadomie zmusi 
funkcjonariuszy do pościgu i nie zatrzyma 
się mimo wydawanych mu poleceń w postaci 
sygnałów świetlnych i dźwiękowych, popełnia 
przestępstwo zagrożone karą pozbawienia 
wolności do lat 5. W nocy z piątku na sobotę  
(9/10 października) w Lubsku na ul. Wrocław-
skiej policjanci służby patrolowej zauważyli 
samochód osobowy, którego kierujący na 
widok radiowozu najpierw przyhamował, 
a następnie przyspieszył. Funkcjonariusze 
natychmiast udali się za nim, używając sygna-
łów świetlnych i dźwiękowych, nakazujących 
zatrzymanie się do kontroli. Kierowca jednak 
je zignorował, uciekając ulicami miasta. Po 
krótkim pościgu został zatrzymany. Okazało 
się, że 35-latek nie posiada uprawnień do 
kierowania. Mężczyzna, po wykonaniu 
czynności został zwolniony. Teraz odpowie 
za swoje postępowanie przed sądem.

*
W poniedziałek (12 października) do dyżurne-
go lubskiego komisariatu wpłynęło zgłoszenie 
mówiące o tym, że pewien mężczyzna chce 
odebrać sobie życie. Rodzina 50-latka, za 
pośrednictwem numeru 112 poinformowała, 
że chwilę wcześniej zabrał on 11-kilogramową 
butlę z gazem i wsiadł do zaparkowanego 
przed domem samochodu. Był tak zdespe-
rowany, że odkręcił zawór. Na szczęście w 
porę zareagowali członkowie rodziny i nie 
doszło do tragedii. Mężczyzna jednak uciekł, 
kierując się w stronę pobliskiego lasu. W jed-
nostce został ogłoszony alarm. Rozpoczęła się 
akcja poszukiwawcza, w której uczestniczyli 
również policjanci nie będący w tym czasie na 
służbie. Do funkcjonariuszy dołączyli również 
strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w 
Lubsku oraz strażacy-ochotnicy z Bieniowa, 
Lubanic, Starej Wody, Górzyna i Jasienia. 
Cel był jeden - jak najszybciej odnaleźć za-
ginionego, który ma myśli samobójcze. Do 
działań zaangażowano również przewodnika 
wraz z psem tropiącym z ościennej jednostki. 
Przeczesywano tereny leśne, miejscowość, w 
której mieszkał i pobliskie drogi dojazdowe. 
Podjęte działania zakończyły się sukcesem. 
Dzięki dobrej koordynacji i szybkiej reakcji, 
po około dwóch godzinach grupa w składzie: 
dzielnicowy, policjant, który w czasie wolnym 
stawił się na alarm oraz przewodnik z psem 
odnaleźli 50-latka całego i zdrowego. Męż-
czyzna został przekazany pod specjalistyczną 
opiekę medyczną. 

*
Dzięki dobremu rozpoznaniu terenu, kontak-
towi z mieszkańcami i przykładnej współpra-
cy dzielnicowi z Lubska i Brodów odzyskali 
samochód marki Toyota Yaris warty ponad 
20 tys. złotych, który został skradziony na 
terenie Niemiec. Pojazd został zabezpieczony 
na policyjnym parkingu. 
Za pośrednictwem Polsko-Niemieckiego 
Centrum Współpracy Służb Granicznych, 
Policyjnych i Celnych w Świecku nawiązano 
kontakt z właścicielami auta, którzy odebrali 
samochód 16 października i podziękowali 
policjantom za skuteczne działanie.

*
W Jasieniu, 25 października, jeden z klientów 
stacji paliw uniemożliwił dalszą jazdę 44-let-
niemu obywatelowi Ukrainy, który kierował 
samochodem VW Golf. Mężczyzna miał 2,70 
promila alkoholu w organizmie. Tego samego 
dnia policja skontrolowała kierowcę, który 
poruszał się obwodnicą Lubska w kierunku 
Górzyna. Po przebadaniu na zawartość al-
koholu okazało się, że 35-letni mieszkaniec 
powiatu żarskiego miał blisko 2,50 promila. 
Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi do 
2 lat pozbawienia wolności.

*
Żarscy funkcjonariusze oraz policjanci 
z lubskiego komisariatu w środę (04.11) 
zatrzymali 5 osób, które były poszukiwane 

nakazami doprowadzenia przez sąd. 47-letni 
mieszkaniec Lubska na półtora roku trafił do 
zakładu karnego za popełnione wcześniej 
przestępstwo z artykułu 284 kodeksu karnego, 
to jest przywłaszczenie rzeczy. Wolnością 
przez ponad rok nie nacieszy się także 53-letni 
mieszkaniec powiatu żarskiego, który został 
również doprowadzony do zakładu karnego. 
Za kratami posiedzi za kradzież. Doświad-
czenie oraz zaangażowanie policjantów w 
połączeniu z szeregiem czynności i ustaleń 
gwarantuje skuteczność związaną z ujawnia-
niem i zatrzymywaniem osób poszukiwanych.

*
Prawidłowe oświetlenie pojazdów ma kluczo-
we znaczenie dla bezpieczeństwa na drogach. 
Dlatego już piąty raz policja wychodzi z 
inicjatywą, która ma podkreślić ten aspekt 
i zachęcić kierowców do sprawdzania jego 
poprawności. W działania te włączają się lu-
buscy policjanci, którzy informują kierowców 
o możliwości bezpłatnych sprawdzeń świateł 
w określonych stacjach kontroli pojazdów. 
Zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych. 
Inspiracją działań prowadzonych na rzecz 
właściwych świateł były występujące w ruchu 
drogowym niekorzystne zjawiska związane 
z pogarszającą się widocznością w okresie 
jesienno-zimowym. Prawidłowe działanie 
świateł jest determinowane, poza ich ogólnym 
stanem technicznym, takimi czynnikami jak: 
właściwe ustawienie wysokości świateł, pra-
widłowy rozkład granicy światła i cienia oraz 
natężeniem emitowanego światła. Wówczas 
mamy dużo większe szanse na właściwą re-
akcję, która może ostatecznie zdecydować czy 
do potrącenia dojdzie czy też będziemy mogli 
jego uniknąć. To nie kwestia zaniedbania 
technicznego, które może się skończyć upo-
mnieniem ze strony policjanta czy diagnosty 
ale w wielu momentach jest sprawą życia i 
śmierci. Kiedy w dzień światła pełnią rolę 
oznaczenia pozycji pojazdu na drodze, tak 
po zapadnięciu zmroku ich rolą jest również 
oświetlenie drogi przed pojazdem i co istotne 
innych nieoświetlonych przeszkód czy osób 
pieszych poruszających się drogą. Niepra-
widłowo ustawione oświetlenie w pojeździe, 
może skutkować niedostatecznym oświe-
tleniem drogi albo prowadzić do oślepienia 
innych kierowców czy pieszych. Dlatego tak 
ważne jest: właściwe ustawienie wysokości 
świateł, prawidłowy rozkład granicy światła 
i cienia, natężenie emitowanego światła. I to 
właśnie ten aspekt od 22 października do 15 
grudnia będzie nagłaśniany w mediach. W 
tym czasie trwać bowiem będzie kampania 
prowadzona pod nazwą „Twoje Światła – 
Twoje Bezpieczeństwo”. Dzięki niej będzie 
można bezpłatnie sprawdzić stan oświetlenia 
w naszym pojeździe. Wystarczy przyjechać 
na jedną z wyznaczonych stacji kontroli 
pojazdów i poświęcić kilka minut na profesjo-
nalne badanie. Dzięki niemu będziemy mieli 
pewność, że światła w naszym samochodzie 
są prawidłowo ustawione, przez co w wa-
runkach niedostatecznej widoczności, porze 
nocnej będziemy skutecznie oświetlać drogę 
i wszystko to, co na niej się pojawi. Z uwagi 
na to, iż wymienione czynniki wymagają 

profesjonalnej oceny, w ramach kampanii, 
Wydział Ruchu Drogowego Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. 
opracował wykaz Stacji Kontroli Pojazdów 
w województwie lubuskim, które w dniach 
24.10, 7.11 i 21.11 przeprowadzą „dni otwar-
te”, podczas których zainteresowani będą 
mogli nieodpłatnie sprawdzić oświetlenie 
pojazdu. W Lubsku: SKP ZST, ul. Przemysło-
wa 11, tel. 683720337, w godz. 08:00-13:00 i 
SKP PHU Import-Export, ul. Reymonta 3, tel. 
684571611, w godz. 08:00-16:00.

*
Czy wiesz, że niemal wszystkie kraje świata są 
dotknięte handlem ludźmi, że 59% przypad-
ków dotyczy wykorzystywania seksualnego, 
a 34% pracy przymusowej? Zdajesz sobie 
sprawę, że ofiarami handlu ludźmi padają 
zarówno kobiety, mężczyźni, jak i dzieci? 
Lubuska Policja przypomina, jakie zagrożenia 
niesie ze sobą to przestępstwo. Handel ludźmi 
to współczesna odsłona niewolnictwa. Osoby 
traktowane są jak towar, przekazywane sobie 
przez przestępców i sprzedawane. Nie mają 
możliwości ucieczki, kontaktu z rodziną. 
Ofiary wykorzystywane są w seks-biznesie, 
do ciężkiej przymusowej pracy, żebractwa 
czy kradzieży lub wyłudzania kredytów. 
Pułapką okazują się obietnice atrakcyjnych 
wyjazdów do pracy i bajecznych zarobków. 
Według Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych (ONZ) handel ludźmi jest trzecim, po 
broni i narkotykach, najbardziej dochodowym 
przestępstwem na świecie i dotyczy każdego 
regionu świata. Co roku około 2 miliony ludzi 
pada ofiarą tego przestępstwa, z czego cześć to 
dzieci. Aby zwalczać i zapobiegać temu prze-
stępstwu, które jest wyjątkowo dynamiczne 
i podlegające znacznym wahaniom, trzeba 
poznać jego złożoność. Pomóc w tym ma 
„Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi” 
organizowany i obchodzony 18 października 
pod auspicjami Unii Europejskiej. W Ko-
deksie Karnym przestępstwo handlu ludźmi 
jest zbrodnią, zagrożoną karą pozbawienia 
wolności od lat 3. Przygotowanie do tego 
przestępstwa także jest karalne od 3 miesięcy 
do lat 5. Do grup szczególnie narażonych na 
to przestępstwo należą osoby znajdujące się w 
trudnej sytuacji życiowej na przykład dotknię-
te problemami finansowymi i rodzinnymi, 
osoby poszukujące pracy za granicą, które nie 
znają języka, prawa i kultury kraju oraz osoby 
małoletnie (dzieci i młodzież). Pamiętaj: 
zanim podejmiesz pracę, sprawdź przyszłego 
pracodawcę i pośrednika na stronie interne-
towej stor.praca.gov.pl w Rejestrze Agencji 
Zatrudnienia KRAZ, nie oddawaj nikomu 
swoich dokumentów, czytaj wszystko, co dano 
Ci do podpisu. Jeśli czegoś nie rozumiesz – nie 
podpisuj! O wyjeździe za granicę, niezależnie 
w jakim celu, powiadom bliskich, pozostaw 
im numer telefonu, adres pobytu, ustal sposób 
i częstotliwość kontaktów, bądź ostrożny w 
zawieraniu nowych znajomości, kieruj się 
ograniczonego zaufania, Europejki Numer 
Alarmowy – 112!

*
Jesień i zima to czas, kiedy dochodzi do 
kradzieży z włamaniem do altan umiejsco-

wionych na ogrodach działkowych. W tym 
czasie rzadziej odwiedzamy działki i dopiero 
na wiosnę orientujemy się, że ktoś ukradł 
nam kosiarki lub elektronarzędzia. Dlatego 
kończąc prace ogrodowe, zadbajmy o swoje 
mienie już jesienią odpowiednio je zabezpie-
czając. Jesienią i zimą rzadziej odwiedzamy 
działki i dopiero na wiosnę orientujemy się, że 
ktoś ukradł nam kosiarki lub elektronarzędzia. 
Dlatego kończąc prace ogrodowe i naszą re-
kreację zadbajmy o swoje mienie już jesienią 
odpowiednio je zabezpieczając. Kosiarki i 
elektronarzędzia, które w tym okresie nie 
będą przez nas używane, przechowajmy w 
komórkach, garażach lub innych miejscach, w 
których będziemy mieli baczenie na ten sprzęt. 

*
Niestety pomimo licznych apeli w dalszym 
ciągu wiele osób pada ofiarami oszustwa 
na tzw. BLIKA. Bardzo często zgłaszają się 
również osoby oszukane za pośrednictwem 
OLX lub podobnych portali. Pamiętajmy o 
przebiegłości przestępców, którym nie wystar-
czają już metody na tzw. „policjanta”, „pro-
kuratora”, „pracownika opieki społecznej”, 
„gazownika”, „amerykańskiego żołnierza” 
czy  „arabskiego księcia”. W ostatnim miesią-
cu jako nowość pojawiły się próby wyłudzenia 
pieniędzy za pomocą groźby udostępnienia 
wstydliwych, nagich zdjęć lub nagrań. Najczę-
ściej ofiarami padają mężczyźni. Nawiązują 
oni internetową znajomość z kobietą, która 
„podpuszcza” ich do wysyłania nagich zdjęć 
lub filmów albo ogląda pokrzywdzonego na 
„żywo” na czacie. Po czym żąda przelania 
pieniędzy i straszy, że jeśli ich nie otrzyma to 
uzyskane w sposób nielegalny treści wyśle do 
znajomych lub rodziny ofiary. Pomysłowość 
przestępców nie zna granic. Policjanci apelują 
o zachowanie ostrożności i rozwagi.

*
Niskie temperatury to prawdziwy problem 
i zagrożenie dla osób bezdomnych oraz 
starszych i schorowanych, mieszkających 
samotnie. Policjanci jak zwykle w tym 
okresie rozpoczną akcję niesienia pomocy, 
polegającą m.in. na sprawdzaniu pustostanów, 
altan, parków oraz wszystkich, innych miejsc, 
gdzie mogą przebywać takie osoby. Niskie 

temperatury powodują, że ich życie i zdrowie 
może być zagrożone poprzez wychłodzenie 
organizmu. Apelujemy do wszystkich, nie 
bądźmy obojętni, informujmy na nr 997 lub 
112 o każdej zauważonej osobie leżącej lub 
siedzącej na ziemi, ławce, przystanku, w al-
tanie ogrodowej, która mogłaby być narażona 
na wyziębienie lub zamarznięcie. Jeden taki 
telefon może uratować życie.

*
Jeśli chcesz połączyć pasję ze służbą, jeśli 
cenisz sobie stabilizację zatrudnienia, jeśli 
jesteś wrażliwy na wszelkie formy łamania 
prawa, jeśli chcesz się rozwijać to optymal-
nym miejscem jest praca w policji. Możesz 
zostać policjantem, wykorzystując swoje 
dotychczasowe umiejętności i predyspozy-
cje. To służba interdyscyplinarna, w której z 
pewnością się odnajdziesz. Praca w policji to 
ciekawa propozycja i perspektywa realizacji 
zadań, dająca wiele satysfakcji tym, którzy 
marzą, aby pomagać innym. Oczywiście to 
wyzwanie i wiele wyrzeczeń, ale jednocześnie 
marzenie wielu młodych ludzi. Z pewnością 
jest to ciekawa służba, w której każdy może 
znaleźć miejsce dla siebie, gdzie jego umie-
jętności i zdobyta wiedza pomogą podnieść 
poziom bezpieczeństwa obywateli. Służba 
prewencyjna, kryminalna, dochodzeniowo-
-śledcza, ruchu drogowego, policyjni antyter-
roryści, technicy kryminalistyki, profilaktycy, 
psycholodzy, przewodnicy psów, policjanci z 
laboratorium kryminalistycznego, rzecznicy 
prasowi, funkcjonariusze zwalczający prze-
stępczość gospodarczą, korupcyjną, cyberne-
tyczną, narkotykową czy zorganizowaną. To 
możliwe drogi, które można obrać, decydując 
się na służbę w szeregach policji. Z pewnością 
to wymagająca misja, która kosztuje wiele 
wyrzeczeń nie tylko samych zainteresowa-
nych, ale i ich rodzin. Zawód policjanta to 
różne wyzwania, ale jednocześnie spełnienie 
marzeń młodych ludzi. Wolne miejsca czekają 
na kandydatów również w lubskiej jednostce. 
Chętni proszeni są o kontakt z Zastępcą Ko-
mendanta Komisariatu Policji w Lubsku kom. 
Krystianem Szylko pod nr tel. 68 476 35 00. 
Zapraszamy!

Opr. M.Sienkiewicz

Ćwiczenia przeprowadzono  
w Jasieniu

W wypadku uczestniczyły w sumie trzy pojazdy

Pożar objął swoim zasięgiem dwie 
kondygnacje

Policjanci odzyskali skradzione auto
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Wiadomym jest, że 
Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy im. 
Jana Pawła II w Lubsku 
tworzą niesamowci ludzie. 
To miejsce żyje, rozwija się 
i emanuje niezwykłą aurą 
dzięki wykwalifikowanym 
specjalistom, empatycznym 
i doświadczonym 
nauczycielom, 
cudownym uczniom 
oraz zaangażowanym 
w życie społeczności 
szkolnej pracownikom 
niepedagogicznym.

Dyrektor placówki od lat wraz ze swoją 
kadrą i pracownikami dzień w dzień 
zabiegają o "lepsze jutro" dla swoich 
podopiecznych. Dzięki ich działaniom 
budynki szkoły oraz liczne jej pomiesz-
czenia zostały dostosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych i teraz swoim 
wyglądem zachęcają do spędzania 
czasu w murach ośrodka. Dzięki reali-
zacji licznych projektów szkoła może 
poszczycić się pełnym wyposażeniem 
i bogatą bazą dydaktyczną. Dzień 12 
października stał się idealną okazją, 
aby nagrodzić pracowników za trud i 
wieloletnią pracę na rzecz społeczności 
szkolnej SOSW Lubsko. 

12 października w Zielonogórskiej 
Filharmonii miała miejsce Wojewódzka 
Uroczystość z okazji Dnia Komisji Edu-
kacji Narodowej. Wojewoda Lubuski 
Władysław Dajczak wraz z Lubu-
skim Kuratorem Oświaty Ewą Rawą 
uhonorowali w imieniu Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej odznaczeniami 
państwowymi:
1. Srebrnym Krzyżem Zasługi - Elżbietę 
Maćko dyrektora Specjalnego Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego im. Jana 
Pawła II w Lubsku
2. Medalem Komisji Edukacji Naro-
dowej  - Anitę Gargalis vice-dyrektor 
ośrodka 
3. Brązowym Medalem za Długoletnią 
Służbę - Magdalenę Kozakiewicz kie-
rownik internatu SOSW im. Jana Pawła 
II w Lubsku oraz nauczyciela-wycho-
wawcę Jacka Dulnika
4. Brązowym Krzyżem Zasługi - nauczy-
ciela Krzysztofa Kasperskiego 
5. Srebrnym Medalem za Długoletnią 
Służbę - nauczycielki Jolantę Ciesioł-
kiewicz i Monikę Pas 
Dla pedagogów to niezwykłe wyróż-
nienie za wspaniałą pracę edukacyjną 
i wychowawczą, warto zaznaczyć, że 
w swojej karierze zawodowej tylko 
nieliczni mają okazję tego doświad-
czyć. - Jestem dumna z zaangażowania, 
kreatywności i rzetelnie wykonywa-

nych obowiązków przez moich pra-
cowników. Dziękuję im za tworzenie 
sprzyjającej atmosfery oraz warunków 
do tego by każdy uczeń mógł rozwijać 
się w miarę swoich sił i możliwości. Za 
kształtowanie wrażliwości w każdym 
uczniu, za pracę na rzecz szkolnej spo-
łeczności oraz osób niepełnosprawnych, 
a także za współpracę ze środowiskiem 

lokalnym. Dziękuję także Starostwu 
Powiatowemu  za troskę o naszą pla-
cówkę. -  podsumowała w kilku słowach 
ogromny dorobek szkoły dyrektor 
Elżbieta Maćko.
- Dziękujemy wszystkim naszym ko-
leżankom i kolegom z którymi współ-
pracujemy. Za nami mnóstwo inicjatyw 
zakończonych sukcesem, bez Was wiele 

rzeczy nie udałoby się zrealizować! Te 
wyróżnienia są także dla Was. Dzię-
kujemy! - dodali pozostali nagrodzeni 
nauczyciele. 
"Nauczyciel ociera się o wieczność. Ni-
gdy nie może stwierdzić, gdzie kończy 
się jego wpływ."
Henry Adams

I.T.
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Wspólne, pamiątkowe zdjęcie kadry SOSW Lubsko wraz z Lubuskim Kuratorem Oświaty Ewą Rawą

"SEPORE ET FARI"
(BĄDŹ	MĄDRY	I	WYMOWNY)

Z głębokim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

JANA
ŁOBAŻEWICZA

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia
Rodzinie i Bliskim

składa Zarząd wraz z koleżankami 
i kolegami Lubskiego Koła Pszczelarzy

Obchodzone 11 listopada Narodowe 
Święto Niepodległości jest polskim 
świętem państwowym, upamiętniającym 
odzyskanie przez Polskę niepodległości 
w 1918 roku. Oswobodzenie kraju spod 
jarzma zaborców nastąpiło po 123 latach 
trwania zniewolenia.
Słowami Jędrzeja Moraczewskiego 
"Niepodobna oddać tego upojenia, tego 
szału radości, jaki ludność polską w 
tym momencie ogarnął. Po 120 latach 
prysły kordony. Nie ma „ich”. Wolność! 
Niepodległość! Zjednoczenie! Własne 
państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. 
Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo 
jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, ra-
busiów, od czapki z bączkiem, będziemy 
sami sobą rządzili. (...) Cztery pokolenia 

nadaremno na tę chwilę czekały, piąte 
doczekało. (...)"                                                                                                                       
Jednak sam proces odbudowy niezależ-
ności przez Polskę nie został wdrożony 
z dnia na dzień, ale składał się z serii 
wydarzeń.
W tym roku 102. rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości świętowa-
liśmy inaczej niż zawsze – bez oficjal-
nych wielkich uroczystości, pochodów i 
zgromadzeń, ale wszyscy Polacy mogli 
włączyć się w świętowanie we własnych 
domach. Zachęcano do wyeksponowania 
flagi państwowej w oknach i na balko-
nach swoich mieszkań i domów, oraz 
odśpiewania hymnu, który jako jeden 
z symboli państwowych łączy, dając 
poczucie wspólnoty.

Również w Lubsku tegoroczna uroczy-
stość uczczenia tej ważnej dla każdego 
Polaka rocznicy miała wymiar bardzo 
symboliczny.
Mimo to, jak co roku, tak i tym razem de-
legacja lubskich władz samorządowych, 
przedstawicieli lokalnych instytucji, oraz 
mieszkańców oddała honory podczas 
podniesienia flagi na maszt oraz odśpie-
wała hymn Polski przy lubskim ratuszu. 
Następnie zebrani przeszli do Kościoła 
p.w. NNMP, i wzięli udział w mszy 
świętej w intencji Ojczyzny, którą od-
prawił ks. kan. Marian Bumbul. Kapłan 
wskazał na rodzinę jako fundament kraju, 
dlatego należy o nią dbać. Lepsze czasy 
przeplatają się z gorszymi, ale obecnie 
cieszymy się niepodległością, a to za-

wdzięczamy na-
szym przodkom. 

Realizując swoje plany nie należy zapo-
minać i szanować innych, bo tylko razem 
stanowimy siłę - podsumował.
Po myszy,  złożono kwiaty w Miejscu 
Pamięci, które dodatkowo w tym roku 
udekorowane zostało biało-czerwo-
nymi chryzantemami, które Gmina 
Lubsko przyjęła od Pana Józefa Ziółek, 
prowadzącego w Dłużku działalność 
ogrodniczą. 
Burmistrz Lubska złożył również  kwiaty 
na grobie Nieznanego Żołnierza, jako 
wyraz pamięci o wszystkich walczących 
o wolną Polskę. 
Miłość, wolność i zdrowie - to fundament 
szczęścia, którego życzymy wszystkim, 
ale i wielka ulotność, o którą należy dbać, 
doceniać, stale zabiegać oraz walczyć, o 
ile zajdzie taka konieczność.

A-M

11 LISTOPADA - 
PAMIĘTAMY!

Delegacja władz miasta i przedstawicieli lubskich instytucji złożyła kwiaty w miejscu pamięci.

Burmistrz Lubska Janusz Dudojć wciągnął na maszt flagę Polski, oddając cześć poległym 
w obronie Ojczyzny, tym samym rozpoczynając uroczystości uczczenia 102. rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości.

We Mszy Św. w Kościele p.w. NNMP udział wzieli przedstawiciele władz, oraz 
mieszkańcy Lubska

W związku z zamknięciem cmentarzy w dniach 31.10-02.11.2020, które 
spowodowało straty finansowe wśród producentów i sprzedawców kwiatów, 

Gmina Lubsko przy współpracy z ARiMR w Lubsku przyjęła chryzantemy od Pana 
Józefa Ziółek, prowadzącego w Dłużku działalność ogrodniczą. Kwiatami w biało-

czerwonych barwach udekorowano miasto oraz miejsca pamięci.

Burmistrz Lubska złożył kwiaty oraz zapalił symbolicznie znicz na Grobie Nieznanego Żołnierza na 
lubskim cmentarzu.
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Rok 2020 można by 
śmiało nazwać rokiem 
Edwarda Gierka, 
wszak w grudniu tego 
roku minie pięćdziesiąt 
lat, jak stanął on u 
steru PZPR, co wiązało 
się z funkcja pierwszej 
osoby w państwie, 
zaś po fali strajków z 
sierpnia 1980 odszedł 
z urzędu w niesławie, 
a 5 września minęła 
czterdziesta rocznica 
tego wydarzenia.

Lata siedemdziesiąte XX wieku 
w polskiej historiografii zwane są 
najczęściej Dekadą Gierka, Epoką 
Gierka, niekiedy też Czasami 
Gierka, ściślej ujmując jest to 
okres pomiędzy 19 grudnia 1970 
a 5 września 1980, gdy funkcję I 
sekretarza Komitetu Centralnego 
Polskiej Zjednoczonej Partii Ro-
botniczej ( co równało się wów-
czas z byciem pierwsza osobą w 
państwie) piastował pochodzący 
ze Śląska Edward Gierek.
Jak pisze profesor Jerzy Eisler w 
wydanym w 2014 roku obszer-
nym dziele pod tytułem „Siedmiu 
wspaniałych. Poczet pierwszych 
sekretarzy KC PZPR”, Ośrodek 
Badań Opinii Publicznej jesienią 
1999 roku na zlecenie „ Polityki” 
przeprowadzil sondę , w której 
pytano o rolę Gierka w historii 
Polski. 54 proc. badanych odpo-
wiedziało, że była ona pozytywna, 
zaś jedynie 19 proc., że negatyw-
na. Być może wynik sondy jest 
efektem nostalgii ankietowanych, 
dla których dzieciństwo i młodość 
przypadała na czasy Dekady 
Gierka, w której po siermiężnej 
epoce socjalizmu gomułkow-
skiego powiało nieco dobrobytem 
docierającym do Polski przez 
uchylone na Zachód drzwi. Już 
same nazwy z literą x na końcu 
jak „PEWEX”, (funkcjonująca od 
1972 sieć sklepów z artykułami 
luksusowymi, które można było 
kupić za waluty wymienialne), 
czy „RELAX” (magazyn opo-
wieści rysunkowych wydawany 
do 1976 roku ) miały uzmysłowić 
ówczesnemu statystycznemu 
Kowalskiemu, że w Polsce zmie-
nia się na lepsze. Jednak gdy 
z drugiej strony spojrzy się na 
liczby i statystyki, to zauważyć 
można, że dług Polski wobec 
zagranicznych banków w roku 
1970, to jest w czasie, gdy Gierek 
stanął na czele PZPR ( co było 
równoznacznie ze stanięciem na 
czele państwa), wynosił zaledwie 

1,1 miliardów USD. Natomiast 
w 1980, gdy, jak twierdzi Janusz 
Rolicki (autor „Przerwanej dekady” 
wywiadu - rzeki przeprowadzonego 
z Edwardem Gierkiem pomiędzy li-
stopadem 1989 a lutym 1990) został 
on przez towarzyszy partyjnych na 
skutek spisku odsunięty od władzy 
,wynosił 24,1 miliarda USD. Mitem 
są powtarzane jak mantra z ust do 
ust pod koniec lat osiemdziesiątych 
banały, że Gierek zadłużył Polskę na 
40 miliardów USD. Faktem jest, że 
dług Polski w 1989 roku przekroczył 
ową magiczną sumę. Jednak jest ona 
efektem polityki jego następców, 
która doprowadziła do całkowitej 
ruiny polskiej gospodarki, co łączyło 
się z zaprzestaniem spłaty długów 
zaciągniętych przez ekipę Gierka. 
Zaś końcowa suma jest efektem 
narastających odsetek od niespła-
canych kredytów. Ocena rządów 
Gierka do dziś budzi kontrowersje. 
Warto wspomnieć, że do czasów tak 
zwanej dekomunizacji jako jedyny z 
I sekretarzy KC PZPR był patronem 
placów, ulic, rond, czy obiektów 
sportowych. Według Rolickiego 
zaliczyć go można do najwybit-
niejszych polityków polskich XX 
wieku. Tylko na skutek zbiegu złych 
okoliczności,(zima stulecia, 1978/79 
i nieurodzaj w rolnictwie spowodo-
wany mokrymi latami w roku 1977 i 
1978, które wpłynęły na kryzys w tej 
dziedzinie gospodarki) oraz przede 
wszystkim intryg towarzyszy partyj-
nych został odsunięty od władzy. Z 
tego powodu nie mógł zrealizować 
swoich gospodarczych wizji. Z dru-
giej zaś strony w opinii profesora Je-
rzego Eislera dekadę rządów Gierka 
można śmiało nazwać „ zmarnowaną 
dekadą”, a samego bohatera porów-
nać do postaci Nikodema Dyzmy z 
powieści Tadeusza Dołęgi-Mosto-
wicza, który dzięki korzystnym dla 
siebie splotom okoliczności został 
najważniejszą osobą w państwie. 
Wszak gdyby kredyty zaciągnięte 
za rządów ekipy Gierka mądrze 
wykorzystać i zainwestować, to 
Polska dokonałaby wówczas praw-
dziwego skoku cywilizacyjnego. 
Niestety za sprawą woluntaryzmu 
ekipy Gierka, ale może zwłaszcza 
przez immamentną dla systemu 
komunistycznego niewydolność i 
nieefektywność, nie dane nam było 
skorzystać z niepowtarzalnej szansy, 
przez niektórych wręcz uważanej za 
opóźniony o ćwierć wieku polski 
odpowiednik planu Marshalla.
 Analizując pod względem gospo-
darczym okres rządów Gierka wy-
padałoby choć w zarysie przybliżyć 
jego życiorys. Przyszły I sekretarz 
KC PZPR urodził się 6 stycznia 1913 

roku w Porąbce koło Sosnowca w 
rodzinie o tradycjach górniczych. Od 
trzynastego roku życia pracował pod 
ziemią, jednak nie w Polsce - naj-
pierw w kopalniach francuskich (w 
1934 roku wydalono go z Francji za 
aktywną działalność we Francuskiej 
Partii Komunistycznej), później od 
1937 do 1948 roku w belgijskich 
(gdzie także działał w partii komu-
nistycznej). Po II wojnie światowej 
był jednym z założycieli PPR na 
terenie Belgii. W 1948 na wezwanie 
władz zwierzchnich PPR powrócił 
do Polski i powoli, niekiedy nawet 
z mozołem, zaczął piąć się po szcze-
blach drabiny partyjnej, zaczynając 
od instruktora, kończąc w grudniu 
1970 roku jako I sekretarz KCPZP. 
Tę funkcję piastował niemal przez 
dziesięć lat. Zanim stanął na szczycie 
partyjnych struktur, dał się poznać 
jako wręcz idealny gospodarz Śląska 
(najbogatszego wówczas regionu w 
Polsce) i zaskarbił sobie przychyl-
ność towarzyszy radzieckich, choć w 
„Przerwanej dekadzie” Gierek się od 
tego odżegnuje twierdząc, że decy-
zja o jego wyborze była suwerenną 
decyzja Biura Politycznego PZPR, 
czemu zaprzeczają materiały, do któ-
rych w swej pracy dotarł Jerzy Eisler.
 Oponenci polityki gospodarczej de-
kady lat siedemdziesiątych twierdzą, 
że Gierek chciał budować socjalizm 
za kapitalistyczne pieniądze. Sam 
zainteresowany widział to inaczej: 
„Mówiąc wprost, kupowaliśmy 
wówczas pieniądze, które były tanie. 
Dla banków zachodnich otworzyły 
się wówczas, według ich mniema-
nia, dogodne sposoby sprzedawania 
tanich pieniędzy. Bardziej opłacało 
im się pożyczać niż zamrażać pie-
niądze we własnych sejfach”. Gierek 
zauważał przepaść technologiczną 
dzielącą PRL na progu lat siedem-
dziesiątych XX wieku od krajów 
Europy Zachodniej i jak przyznał 
Rolickiemu w „Przerwanej deka-
dzie” wynosiła ona jego zdaniem 
dwadzieścia pięć lat, zaś kraje Bloku 
Wschodniego, takie jak Czechosło-
wacja, czy NRD wyprzedzały nas o 
dziesięć lat. Zaciągnięte na Zacho-
dzie kredyty postanowił wykorzystać 
na unowocześnienie gospodarki i 
zakup zagranicznych licencji, by 
później nie odbiegające od jakości 
zachodniej towary sprzedawać po 
konkurencyjnej cenie, a zarobiony-
mi w ten sposób pieniędzmi spłacić 
zaciągnięte długi: „ Kredyty nie były 
kosztowne i banki chętnie je sprze-
dawały krajom socjalistycznym. 
Recesja na Zachodzie spowodowała, 
że pieniądz był zwyczajnie tani. Po-
stanowiliśmy wykorzystać tą szansę 
dla gruntownej modernizacji i uno-

wocześnienia polskiej gospodarki.”
 Pierwsze problemy pojawiły się w 
roku 1973 roku na skutek wybuchu 
wojny na Bliskim Wschodzie, która 
spowodowała znaczny wzrost ceny 
dolara, a co za tym idzie podniosła 
koszty kredytów dolarowych. Po 
drugie problem tkwił  też w całym 
systemie, a właściwie w jego nie-
wydolności. Niemal ćwierć wieku 
po przeprowadzeniu wywiadu z 
Gierkiem Janusz Rolicki w rozmowie 
dla Polska The Times stwierdził: „W 
komunizmie i panującym wówczas 
systemie ekonomicznym nie było 
możliwości stworzenia systemu efek-
tywnej gospodarki, ani zbudowania 
systemu, który by pozwolił stanąć 
krajowi mocno na nogi”.  Nieco 
inaczej ten problem wyjaśnia Eisler, 
który za najbardziej wiarygodne przy-
czyny pierwszej zadyszki w drodze 
do Drugiej Polski przytacza poglądy 
Pawła Bożyka, który od początku 
1973 roku był asystentem ekonomicz-
nym Gierka. Według Bożyka kryzys 
naftowy, który pojawi się w świecie 
zachodnim na skutek konfliktu izra-
elsko- arabskiego uderzył rykoszetem 
także w Polskę. .Zachodni bankie-
rzy oferowali wprawdzie Gierkowi 
bardzo tanie kredyty, „(…)tylko, że 
za te kredyty trzeba było kupić kon-
kretne maszyny, fabryki, bądź towary 
przemysłowe. A wszystko to zostało 
skonstruowane i wyprodukowane 
w czasach, gdy ropa była niewiele 
droższa od wody mineralnej. W 
wielu więc przypadkach kupowane 
urządzenia służyły do produkcji 
towarów, które pożerały wprost ener-
gię, były ciężkie, materiałochłonne i 
zupełnie nie nadawały się w czasie, 
który nadchodził”. I nie da się ukryć 
z perspektywy niemal pięćdziesięciu 
lat, że w tym przypadku Gierek dał 
sobie podrzucić kukułcze jajo, choć 
w tej dziedzinie zdarzały się wyjątki, 
czego dowodem jest zakupiona od 
Włochów licencja na Fiata 126p. Ów-
czesny prezes fiata Umberto Angelli 
stwierdził, że „maluchy” wyproduko-
wane w Polsce to najlepsza licencja 
w historii firmy. W sumie produkcja 
Fiata 126p trwała w Polsce ponad 
dwadzieścia siedem lat i przetrwała 
rządy Gierka, ustrój socjalistyczny i 
prezydenturę Lecha Wałęsy, by za-
kończyć się 22 września 2000 roku 
u progu drugiej kadencji Aleksandra 
Kwaśniewskiego w fotelu prezydenta 
RP. W sumie z taśm produkcyjnych 
zeszło ponad trzy miliony trzysta 
tysięcy egzemplarzy samochodu. Stał 
on się symbolem gierkowskiej epoki i 
według słów ówczesnego I sekretarza 
miał zmotoryzować Polskę w latach 
siedemdziesiątych XX wieku.
„Byłeś wielkim marzycielem. Ma-

rzyła ci się Polska nowoczesna, bez 
ludzi bezdomnych i bezrobotnych” 
. miał powiedzieć Adam Gierek 
na pogrzebie swego ojca Edwarda 
3 sierpnia 2001, w którym wzięło 
udział ponad dziesięć tysięcy osób. 
Gierek wiedział, jak smakuje bezro-
bocie. Po wydaleniu z Francji nawet 
pomimo protekcji nie mógł znaleźć 
pracy w rodzimym Zagłębiu, co 
zmusiło go do ponownego wyjazdu 
za chlebem, tym razem do Belgii. 
W rozmowie z Rolickim, Gierek 
twierdził, że doskonale zdawał sobie 
sprawę z wyżu demograficznego 
wstępującego w dorosłość młodego 
pokolenia u progu lat siedemdziesią-
tych: „ Według wszelkich rachunków 
w dziesięcioleciu rynek pracy miało 
zasilić 3,5 miliona osób Co oznacza-
ło, że musimy stworzyć dla młodych 
Polaków co najmniej 2,5 miliona 
miejsc pracy(…) Oznaczało to ko-
nieczność wybudowania do końca 
dekady co najmniej tysiąca zakładów 
zatrudniających dwa i pół tysiąca 
osób każdy.  Wysiłek ten musieliśmy 
podjąć, o ile nie chcieliśmy zdecydo-
wać się na bezrobocie.”
Gierek zdawał sobie sprawę, że 
młodym ludziom wchodzącym w 
dorosłość oprócz pracy należy za-
pewnić przede wszystkim mieszka-
nia, dlatego z ogromnym rozmachem 
przystąpiono do programu rozwoju 
budownictwa mieszkaniowego z 
półfabrykatów wielkopłytowych, 
dzięki czemu w trakcie jego rządów 
liczba mieszkań wzrosła o 85 procent 
w stosunku do roku 1970, w którym 
stanął u steru partii i państwa. Prze-
ciwnicy Gierka zarzucają mu brak 
estetyki architektonicznej i nazywają 
osiedla z wielkiej płyty szarymi, 
koszmarnymi  ogromnymi bloko-
wiskami z minionej epoki. Jednak 
biorąc pod uwagę standard mieszkań 
oddawanych przed Epoką Gierka 
-mieszkań o znacznie niższym 
metrażu ze ślepymi kuchniami, a 
nawet budowanych na tak zwany styl 
radziecki - z kuchnią i łazienką przy-
pisanymi do kilku mieszkań znajdu-
jących się na jednym poziomie - to 
mieszkania z lat siedemdziesiątych 
XX wieku można uważać wręcz za 
apartamenty. Zaczarowaną granicą, 
według Gierka, było oddanie w roku 
trzystu tysięcy mieszkań i ta liczba 
w latach 1978 i 1979 została niemal 
osiągnięta. Dzięki temu okres ocze-
kiwania na mieszkanie skrócił się 
do sześciu lat. W ciągu całej dekady 
wybudowano dwa miliony sześćset 
tysięcy mieszkań, czyli zapewniono 
mieszkania dla dziesięciu milionów 
Polaków. Ilość niestety nie przekła-
dała się na jakość. Jednak nie ma 
się czemu dziwić, skoro w czasie 

Gierkowskiej Dekady wybudowano 
przeszło milion domów. Większość 
budowana była dla dygnitarzy par-
tyjnych od kierowniczych stołków w 
górę. Często przez ekipy budowlane 
przedsiębiorstw, w których piastowa-
li oni swoje stanowiska. Powszech-
ne było zjawisko, że deficytowe 
materiały budowlane transportem 
firmowym trafiały na prywatne bu-
dowy zamiast na place budów przez 
nich zarządzane. Nawet ówczesny 
pierwszy sekretarz przyznaje w 
rozmowie z Rolickim, że w tych cza-
sach „ Naganne było nadużywanie 
stanowisk dla prywaty.” I niby każdy 
wiedział, że tak się dzieje, jednak 
nikt praktycznie z tym nic nie robił, 
wiec nie ma się czemu dziwić, że 
kulejący system w końcu zaczął sie 
przewracać, co nie przekreśla faktu, 
że mimo wszystko intencje Gierka 
były szlachetne. Być może do jego 
klęski przyczyniło się to, że zbyt 
szybko chciał nadgonić opóźnienia 
w niemal wszystkich dziedzinach 
gospodarki, czego koronnym przy-
kładem było rolnictwo. Podobnie 
jak jego poprzednik na stanowisku I 
sekretarza KC Władysław Gomułka, 
nie dał się namówić towarzyszom 
radzieckim na kolektywizację wsi 
polskiej, której idee już w czasach 
stalinizmu nie znalazły zbyt wielu 
zwolenników wśród chłopstwa. Jego 
marzeniem było, by Polska stała się 
krajem samowystarczalnym jeśli 
chodzi o produkcje żywności. I jego 
działania na tym polu to nie tylko 
czcze przechwałki. Wystarczy spy-
tać sędziwych rolników, jaki okres 
dla polskiej wsi był według nich 
najlepszy. Niemal każdy odpowie, że 
najlepiej się żyło za Gierka. Gierek 
zwolnił rolników z obowiązkowych 
kontyngentów, w zamian za to 
proponując korzystne dla obu stron 
kontraktacje. Wprowadził program 
umaszynowienia rolnictwa. W tych 
czasach wybudowano też kilka fa-
bryk produkujących nawozy sztucz-
ne. Opracowano również szeroki 
program przetwórstwa rolnego. Nie 
podlega dyskusji, że mimo wszystko 
faworyzowane były Państwowe Go-
spodarstwa Rolne. Niemiej jednak 
rolnicy indywidualni też korzystali 
z zielonego światła dla rolnictwa, 
czego dowodem były preferencyjne 
kredyty na zakup sprzętu oraz in-
westycji i modernizacje rodzinnych 
gospodarstw. Było to widać zwłasz-
cza w drugiej połowie dekady, w 
której liczba ciągników rolniczych 
zwiększyła się z 410 tysięcy w roku 
1975 do 600 tysięcy w roku 1980. 
Ogromną wagę Gierek przykładał 
też do rozwoju energetyki. Nic dziw-
nego, jak wspominałem powyżej, że 

technologie i maszyny, kupowane za 
preferencyjne kredyty okazały się 
niezwykle energochłonne. Ogrom-
nym kosztem w dekadzie Gierka 
wybudowano jedenaście wielkich 
elektrowni zasilanych konwencjo-
nalnym paliwem stałym i nie da 
się ukryć, że w dużej mierze dzięki 
tym inwestycjom po minionej epoce 
nie została nam w spadku ogromna 
bomba ekologiczna w postaci elek-
trowni atomowej, jak to ma miejsce 
w Prypeci na Ukrainie. Gierek nie 
zapomniał też o regionie, z którego 
się wywodził, czego dowodem była 
największa inwestycja w dekadzie 
lat siedemdziesiątych - budowa Huty 
Katowice, będąca w latach siedem-
dziesiątych sztandarową inwestycją 
w przemyśle hutniczym na miarę 
całej RWPG. Po latach zarzucano 
Gierkowi, że budowa Huty Katowice 
była swoistym hołdem wasalnym 
wobec Breżniewa, czego dowodem 
była szerokotorowa linia kolejowa 
prowadząca od granicy ZSRR do 
samej huty. Jerzy Eisler w  „Siedmiu 
wspaniałych” zauważył, że Gomułka 
w swej uległości wobec Kremla aż 
tak daleko by się nie posunął i nie 
dawało się ukryć, że zdecydowanie 
większe korzyści z produkcji Huty 
Katowice czerpała z gospodarka 
ZSRR niż Polski. Przeciwnicy 
polityki Gierka i tak zwani eksper-
ci gospodarczy „( …) wmawiali 
społeczeństwu, że stal jest Polsce 
niepotrzebna. Twierdzono, że głupi 
Gierek - podczas gdy Francja , RFN 
i inne kraje zachodnie odchodziły od 
stali - zamarzył, że z Polski stworzy 
imperium stalowe. Miało to potwier-
dzić anachroniczność mej wizji, bądź 
wręcz horrendalnego szaleństwa.
(…) Twórcy tych teorii zapomnieli 
dodać, że co dobre dla zachodnich 
Europejczyków, nie jest jeszcze do-
bre dla nas. Oni wyprzedzili nas dziś 
już o lat trzydzieści, a pod względem 
uzbrojenia w stal swego miejskiego 
i nie tylko miejskiego pejzażu-o 40 
–50 lat”. Eisler zgadza się jednak z 
opinią swych przeciwników, że pol-
skim produktom stalowym daleko 
było w latach siedemdziesiątych do 
nowoczesności, a także z tym, ze 
wśród mnogości inwestycji w owych 
czasach nagminne było tak zwane 
polskie marnotrawstwo stali.
W latach osiemdziesiątych, które 
nastały po „Dekadzie Gierka”, gdy 
półki sklepowe świeciły pustkami 
i niemal każdy towar był reglamen-
towany wśród szkolnych dzieci 
popularna była czterowersowa rymo-
wanka z jednej strony lekko kpiąca 
z byłego pierwszego sekretarza KC, 
z drugiej strony zaś nie pozbawiona 
żalu, że jeszcze niedawno żyło się 

zdecydowanie lepiej. Brzmiała ona 
tak:
Chcesz cukierka? 
Idź do Gierka.
Gierek ma.
To ci da.
Ten czterowiersz idealnie pasuje 
do słów, które padły z ust Gierka 
w wywiadzie - rzece, udzielonym 
Rolickiemu na przełomie lat 1989 
-1990: „Gdy doszedłem do wła-
dzy, uważałem, że czas, by władza 
myślała nie tylko o uszczęśliwianiu 
przyszłych pokoleń kosztem żyją-
cych, lecz aby żyjącym stworzyła 
możliwość lepszego życia”. I fak-
tem niezaprzeczalnym jest, że to 
on realizował ten plan, zwłaszcza 
gdy spojrzy się wstecz na życie 
podszyte strachem i niepewnością w 
czasach stalinowskich, gdy na czele 
państwa stał Bolesław Bierut, czy 
życie w siermiężnym komunizmie, 
jakie oferował Gomułka, a że było 
to życie na kredyt, który spłacać 
musiały przyszłe pokolenia, to już 
inna sprawa. O tym, że za Gierka 
żyło się lepiej, świadczyć może fakt, 
że oprócz pracy i mieszkania, które 
stanowiły podstawę godziwej egzy-
stencji człowieka, nie omieszkał też 
zapewnić zasłużonego wypoczynku 
dla ludu pracującego miast i wsi. 
„Naszym celem było zapewnienie 
każdemu dziecku i każdej rodzinie 
wczasów poza miejscem zamiesz-
kania. Była to polityka realizowana 
świadomie i z rozmachem.” Za-
pomniał tylko dodać, że zarówno 
on jak i cała ówczesna partyjna 
wierchuszka letnie urlopy spędzała 
w ekskluzywnych ośrodkach na 
Krymie czy Złotych Piaskach w 
Bułgarii. Trzeba jednak przyznać, 

że za granicę jeździła nie tylko elita 
partyjno- rządowa. Na zagraniczne 
wyjazdy w Epoce Gierka pozwolić 
mógł sobie także statystyczny Polak. 
Choć, ze względu na różnice w stopie 
życiowej pomiędzy Polska a NRD 
porażką okazało się wprowadzenie 
na początku lat siedemdziesiątych 
tak zwanego małego ruchu granicz-
nego. Jednak o zmianach na lepsze za 
czasów rządów Gierka mogą świad-
czyć jego słowa, które wypowiedział 
w rozmowie z Rolickim: „ Dopiero 
jednak dane statystyczne dają obraz 
prawdziwej rewolucji warunków 
socjalno-bytowych dokonanej w cza-
sach, gdy u władzy była moja ekipa. 
Niech pan pomyśli, że w roku 1970 
wyjechało za granice 871 tysięcy 
Polaków, podczas gdy w roku 1979 
już dziewięć i pół miliona. W lwiej 
części były to wyjazdy wczasowe. 
Gdy doda się do tego dziewięć mi-
lionów osób spędzających urlopy 
na wczasach krajowych opłacanych 
w 75 procentach z funduszy pań-
stwowych i zakładowych oraz trzy 
miliony dzieci na koloniach, obozach 
i biwakach uzyska pan pełny obraz 
rewolucyjnych doprawdy zmian 
dziedzinie polityki społecznej\
Swą polityką, szczególnie zagra-
niczną, której osiągnięciem było z 
jednej strony otwarcie na Zachód, 
z drugiej wręcz idealne lawirowa-
nie w stosunkach z ZSRR, Gierek 
budzi sympatie wśród czołowych 
polityków z Europy Zachodniej, a 
o relacjach z prezydentem Francji 
Valerym Giscardem d’Eistaignem, 
czy kanclerzem Niemiec Helmutem 
Schmidtem śmiało możno mówić, że 
były na stopie przyjacielskiej. Sam 
Schmidt do tego stopnia zafascyno-

EPOKA EDWARDA GIERKA.  OKRES ROZKWITU,
CZY PRZYCZYNA ZAPAŚCI    GOSPODARCZEJ PRL?

wany był postacią Gierka, że w 
czasie jego wizyty w 1976 roku 
w RFN publicznie się wyraził, 
iż „szkoda ,że Gierek nie jest 
Niemcem ,bo mógłby go włą-
czyć w skład swego rządu”. Co 
ciekawe, sympatia Schmidta do 
Gierka nie zmalała nawet po jego 
upadku. Gdy w roku 1989 został 
w jednym z wywiadów spytany 
przez Adama Michnika, czy dalej 
by widział Gierka jako ministra 
gospodarki odpowiedział: „ Może 
nie gospodarki , ale spraw socjal-
nych, dlaczego nie?”
 Niewątpliwie o polityce gospo-
darczej Edwarda Gierka można 
by pisać wiele i najczęściej opinie 
na ten temat będą skrajne. Sam 
Michnik pisząc w 2012 obszerny 
artykuł na jego temat zatytułował 
go: „Człowiek sprzeczności”. 
Czołowe hasło Epoki Gierka 
brzmiało: „Aby Polska rosła w 
siłę, a ludziom żyło się lepiej”. 
Polska rosła w siłę, tylko dzięki 
zachodnim kredytom, których 
znaczna część została nie tylko 
przejedzona, a wręcz zmarnotra-
wiona. Ludziom też żyło się za-
pewne lepiej niż za poprzedników, 
a także za tych, co nastali po Gier-
ku w dekadzie lat osiemdziesią-
tych. Jednak wszystko ma swoją 
cenę. Iluzoryczny dobrobyt Epoki 
Gierka odbijał się wielką czkawką 
w polskim społeczeństwie przez 
wiele lat, jednak owa czkawka nie 
była na tyle dokuczliwa, by z jej 
powodu zaczęły się rozsypywać 
miliony mieszkań wybudowane 
w tej epoce.

Adam Bolesław Wierzbicki

Wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy

Aleksandrowi Dragule
z powodu śmierci

MAMY
składają Zarząd

wraz z koleżankami i kolegami
Lubskiego Koła Pszczelarzy
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Przed Lubskim ratuszem pojawiło 
się serce na nakrętki, to dar od serca 
firmy OSKAR Pana Łukasza Gacka 
z Lubska, które przeznaczone jest 
na wszelkie plastikowe nakrętki, bez 
względu na ich kształt czy kolor. Jeżeli 
nakrętki mają tekturowe uszczelki, 
trzeba je usunąć przed wrzuceniem. 
Do kosza można wrzucać nakrętki, 
np. po napojach, kawie, mleku, czy 
jogurtach, a także nakrętki po chemii 
gospodarczej, płynach do zmywania, 
szamponach i płynach do płukania. 
Ważne, by nie dorzucać do nakrętek 
innych przedmiotów.
Zbierając je, pomagamy nie tylko 
przyrodzie -plastikowe nakrętki prze-
rabiane są w procesie recyklingu na 
granulat, z którego następnie powstają 
m. in. wiadra budowlane, doniczki 
itp., zbiórka pomaga również innym 
ludziom. 
Tona plastikowych nakrętek to na-
prawdę bardzo dużo. Składa się na nią 
ok. pół miliona sztuk! Oddając je do 
skupu zamieniamy je na gotówkę, a ta 
może pomóc potrzebującym.
To nie pierwsze serce na nakrętki 
w naszej Gminie, jedno posiada od 
września Sołectwo Lutol, kolejne stoi 
przy Hali Targowej.
Zachęcamy wszystkich do wrzucania 

plastikowych nakrętek do każdego 
serca. 

Wrzucamy-pomagamy!
A-M

Gmina Lubsko złożyła 
wniosek na realizację 
dostępu do publicznego 
internetu i otrzymała 
100% wnioskowanego 
dofinansowania, na 
wykonanie 13 stref w 
przestrzeni publicznej za 
ok. 65 tys zł.

HotSpot (gorący punkt) to miejsce, w 
którym można połączyć się bezprze-
wodowo z Internetem przy użyciu 
własnego urządzenia - laptopa, tabletu 
czy telefonu z kartą Wi-Fi.
HotSpoty są instalowane najczęściej 
w hotelach, restauracjach, lotniskach, 
dworcach, uczelniach, centrach han-
dlowych, centrach miast i innych 
miejscach publicznych (np. parkach). 
Spotykane są również hotspoty pry-
watne udostępniane przez firmy swo-
im gościom lub klientom
Publiczny internet dla każdego, to pro-
gram dla gmin, które chcą uruchomić 
bezpłatne hotSpoty w miejscach pu-

blicznych, czyli np. w parku, na rynku, 
w urzędzie, bibliotece, na stadionie, w 
miejscach rekreacji, itp.
Obecnie tylko 405 gmin w naszym 
kraju ma hotspoty, czyli punkty z 
bezpłatnym WiFi. 
W Lubsku hotSpoty planowane są m. 
in. w obiektach instytucji publicznych, 
a także w przestrzeni otwartej: na dep-
taku, stadionie, zalewie Karaś, placu 
przy LDK, parku.
Zadanie zrealizowane ma zostać do 
sierpnia 2022 roku.
Projekt sfinansowany zostanie ze 
środków Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 
w ramach I Osi priorytetowej – Po-
wszechny dostęp do szybkiego inter-
netu Działanie 1.1 – Wyeliminowanie 
terytorialnych różnic w możliwości 
dostępu do szerokopasmowego inter-
netu o wysokich przepustowościach 
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020

A-M

HotSpot w Lubsku! POMOC Z SERCA

W Polsce ideę zbierania nakrętek rozpropagowali studenci Uniwersytetu 
Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, którzy chcieli pomóc znajomemu. 
Ta jednorazowa chęć pomocy przerodziła się w akcję, która ogarnęła całą 
Polskę. W 2006 r. zebrali oni ponad 8 ton zakrętek i kupili za nie wózek dla 

czteroletniej Zuzi.

Październikowy wyjazd do Gospodar-
stwa Agroturystycznego „Koziołek 
Suchodołek w nowej zagrodzie” w 
Suchodole k. Brodów Żarskich był 
bardzo udany. Uczestnicy Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Lubsku uczyli 
się robić olej i ocet ziołowy, 
a także masło. Przy okazji 
zbierali dary lasu. Dojenie kóz 
było nie lada frajdą. Okazało 
się, że to nie jest taka prosta 
sprawa. Bardzo smakowało 
przepyszne, swojskie jedzenie. 
Gospodarstwo wpisane jest do 
Ogólnopolskiej Sieci Zagród 
Edukacyjnych. Dużą atrakcją 
są również liczne zwierzęta: 
kozy, króliki, szynszyle, świnki 
morskie oraz żółwie.
*
Również w październiku 
uczestnicy Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Lubsku 
mieli okazję podziwiać tempo 
prac remontowych, prowadzo-
nych w budynku byłego Urzę-
du Stanu Cywilnego przy al. 
Wojska Polskiego, który stanie 

się nową siedzibą ŚDS. W obecności 
burmistrza Lubska Janusza Dudojcia 
rozmawiano i częstowano pracujących 
tam fachowców samodzielnie przygo-
towanymi drożdżówkami.

ms

Wieści z WTZ i ŚDS

Uczestnicy ŚDS zwiedzili swoją przyszłą 
siedzibę

Wizyta w Suchodole była wyjątkowo atrakcyjna

Od pewnego czasu dostawałem 
telefony z zaproszeniami na tak 
zwane pokazy odbywające się 
w lubskich lokalach i placów-
kach kulturalnych. Ostatnie 
takie zaproszenie miałem przed 
ubiegłorocznymi świętami Bo-
żego Narodzenia. Słyszałem 
od właścicieli lokali, którzy w 
przeszłości wynajmowali sale 
tego typu firmom ,że z uczci-
wością to oni maja niewiele 
wspólnego, a właściwie, że to 
banda oszustów żerującą na 
starszych i samotnych osobach. 
O działalności tego typu firm 
wspominała mi też Beatrycze, 
która mimo że nie należy do 
kobiet naiwnych, będąc na tego 
typu pokazie w Zielonej Górze 
omal nie dala sobie wcisnąć 
„cudownych garnków” za cenę 
1500%. ich wartości-Tylko pro-
szę tam uważaj na siebie, bo to 
zawodowi oszuści- powiedziała 
mi wręcz błagalnym głosem, 
gdy oświadczyłem jej że wy-
bieram się na tego typu pokaz 
-i nie daj się sprowokować do 
żadnej szarpaniny, żebyś nie 
miał później problemów, bo oni 
niewygodnych i krytykujących 
ich działalność ludzi z pokazów 
wypraszają siłą. Niektórzy pro-
wadzący wyglądają wręcz jak 
zawodowi wykidajły elitarnych 
lokali, a w razie oporu straszą 
policją.
 I w końcu dotarłem na taki 

takim wsparciem stróżów prawa 
postanowiłem nie ryzykować i 
nie przekraczać progu, za któ-
rym dobywało się polowanie 
na jelenie. Bo znając swoje 
szczęście, po interwencji nie-
bieskich ludków to mnie znowu 
wyprowadziliby w kajdankach, 
choć jak zwykle tanio bym skóry 
nie sprzedał. Odpuściłem, ze 
względu na prośbę Beatrycze. 
No bo przecież kogoś nieraz 
muszę się posłuchać.  Dyrek-
torki placówki na miejscu nie 
było, by mogła rozstrzygnąć, 
czy mam prawo przekroczyć ów 
próg. Na sali nie było osób mi 
bliskich i pomyślałem, że sam, 
bez żadnego wsparcia, tylko 
swoją determinacją świata nie 
zbawię, a jedynie mogę przyspo-
rzyć sobie problemów. Szkoda 
tylko ustrzelonych starszych 
osób, które zapewne podpiszą 
parę niekorzystnych dla siebie 
umów, które fatalnie zaciążą na 
ich budżecie domowym przez 
następne kilkanaście miesięcy.
W tym wszystkim dziwie się 
bardzo szefom lokali i dyrekto-
rom różnego rodzaju instytucji 
budżetowych, że za paręset zło-
tych, które maja za wynajem sali 
powodują, że starszym ludziom 
z głodowymi emeryturami bra-
kuje na chleb czy lekarstwa. 
Ciekawe czy śpią spokojnie. Ja 
bym nie mógł.

Bożygniew Gralicki

pokaz mający miejsce w kawiarni 
Lubskiego Domu Kultury. Welmax 
inspiruje zdrowiem. Zauważyłem 
wielki napis nad przykrytym atła-
sowa tkaniną łóżkiem. Na swoje 
szczęście, tym razem na nieszczę-
ście, nie wyglądam raczej na fra-
jera, który dałby sobie wcisnąć 
łózko warte kilkaset złotych za 
kilkanaście tysięcy, które według 
moderatorów spotkania posiada 
takie właściwości lecznicze, że w 
ciągu kilku nocy z paralityka uczy-
ni medalistę olimpijskiego. Mimo 
dwukrotnego zaproszenia telefo-
nicznego, łowcy frajerów zażądali 
ode mnie potwierdzenia SMS-em , 
które rzekomo jest gwarantem wej-
ścia na pokaz i zaczęli mnie straszyć 
policją, jeśli przekroczę próg sali, 
w której odbywa się polowanie na 
jelenie, w wyniku którego ofiary 
polowania będą musiały przez rok 
oddawać pokaźną cześć swej renty 
, czy emerytury za komplet noży, 
czy cudowny odkurzacz.
Prewencyjnie poszedłem na komi-
sariat i sam zgłosiłem, jaki mam 
problem z łowcami frajerów i 
zaznaczyłem, że jeśli by między 
mną a nimi doszło do siłowego 
rozwiązania, niech mają na uwadze, 
że to nie ja jestem atakującą stroną. 
Od dyżurnego dowiedziałem się ,że 
wpuszczenie mnie na pokaz jest w 
gestii zarządzającego lokalem, zaś 
w razie draki interweniujący patrol 
podejmie odpowiednie kroki i to on 
ustali, kto jest strona atakującą. Z 

ŁOWCY JELENI, CZYLI 
BANDA OSZUSTÓW

	 LUDZIE, 	WYDARZENIA	

Makbet urodził się w 1005 roku, był 
synem Finnleacha z Moray i młodszej 
córki Malcolma II, mężem królowej 
Gruoch, pierwowzorem postaci Lady 
Makbet z dramatu Williama Szekspira. 
Jako piętnastolatek stracił ojca, w dwa-
naście lat później zemścił się krwawo 
na jednym z morderców, paląc go i jego 
towarzyszy żywcem. W 1040 roku zabił 
Duncana I (1001 - 1040) w potyczce 
pod Bothgouanan koło Elgin i objął tron 
Szkocji. Zwolennicy zabitego króla nie 
dali jednak za wygraną. W 1045 roku 
Makbet pokonał armię ojca Duncana, 
Crinana, pod Dunkeld, a w następnym 
roku odparł najazd angielskiego Pearla 
Northumbrii Siwarda. Następnego jed-
nak najazdu Siwarda w 1054 roku nie 
udało się Makbetowi odeprzeć, został 
pokonany w bitwie pod Dunsinane 
koło Perth, w wyniku czego musiał 
zrzec się części południowej Szkocji 
na rzecz syna Duncana, Malcolma 
(1031 - 1093). W 1050 roku Makbet 
udał się w pielgrzymkę do Rzymu, 
żeby odkupić swe grzechy. Po jego po-
wrocie, w 1057 roku Malcolm ze swoją 
armią, zgromadzoną przy angielskiej 
pomocy, wtargnął w głąb Szkocji. Do 
decydującej bitwy doszło pod Lum-
phanan koło Aberdeen, gdzie Makbet 
został pokonany i zabity. Pochowano 
go na wyspie Iona, tradycyjnym miej-
scu pochówku prawowitych władców 
Szkocji. Mimo tych wojen czasy pano-
wania Makbeta były dla Szkocji latami 
pomyślnymi, władca troszczył się o 
swoich poddanych, ukrócił anarchię, 
jako pierwszy zorganizował w Szkocji 
oddziały stróżów prawa, starał się scalić 
kraj w jeden silny i stabilny organizm 
państwowy. Makbet był królem Szkocji 
w latach 1040 – 1057, zmarł 15 sierpnia 
1057 roku. Z czasem historia Makbeta 
obrosła legendą, która posłużyła za 
kanwę tragedii Williama Shakespeare’a. 
   Zamek Scone ściśle związany jest 
z postacią Makbeta. W Zamku Scone 
koronowani byli najwięksi władcy 
Szkocji, w tym znany na całym świecie 
szekspirowski Makbet.  Zamek Scone 
(ang. Scone Palace) to jedna z najważ-
niejszych atrakcji hrabstwa Perthshire, 
a to za sprawą wydarzeń historycznych 
które się tutaj odbywały. W 838 roku 
w Scone Priory (Klasztor Scone), był 
koronowany pierwszy król zjednoczo-
nej Szkocji, Kenneth MacAlpin. To on 
ustanowił tradycję, że wszyscy kolejni 
władcy Szkocji muszą być koronowani 
w Scone na Kamieniu Przeznaczenia. 
Kamień Przeznaczenia jest to podłużny 
blok czerwonego piaskowca, długi na 65 
cm, o szerokości 40 cm i grubości około 
25 cm. Na górnej powierzchni kamienia 
widać ślady obróbki dłutem. Ustna trady-
cja i legenda mówi, że ponoć kamień ten 
służył Jakubowi jako poduszka w Betel, 
gdzie Jakub doznał objawienia. Kamień 
został jakoby następnie przywieziony 
z Syrii do Egiptu przez Gatelusa, który 
uciekając przed zarazą pożeglował, za 
radą Mojżesza, Nilem i morzem do Hisz-
panii. Stąd kamień dotarł w jakiś sposób 
do Szkocji i od momentu wstąpienia 

na tron Kennetha I podczas ceremonii 
koronacyjnej sadzano na nim każdego 
kolejnego władcę tego kraju. Kamień 
pozostawał w opactwie Scone do 1296 
roku, kiedy to Edward I Długonogi za-
brał go do londyńskiego Westminsteru. 
Od tego czasu kamień ten symbolicznie 
leżał pod tronem królewskim w trakcie 
uroczystości koronacyjnych wszystkich 
królów Anglii i od XVIII wieku Wiel-
kiej Brytanii. Pod naciskiem szkockich 
nacjonalistów Anglicy w 1996 roku 
zgodzili się oddać kamień przeznaczenia 
i w listopadzie tegoż roku powrócił on do 
Szkocji. Obecnie możemy go podziwiać 
w skarbcu na zamku w Edynburgu. 
Szkoci zgodzili się jednak wypożyczyć 
go na ceremonię koronacji następnego 
wspólnego władcy Anglii, Walii i Irlandii 
Północnej. W sumie 38 królów Szkocji 
było koronowanych w Scone, a do 
najważniejszych możemy za liczyć Ro-
berta the Bruce, Karola II, oraz Makbeta. 
Właśnie dzięki temu ostatniemu, a może 
bardziej za zasługą Williama Szekspira, 
Scone Palace jest tak chętnie odwie-
dzany przez turystów z całego świata. 
Naprawdę to tutaj na wzgórzu The Moot 
Hill, był koronowany Makbet, a historia 
szekspirowskiej tragedii odbywa się krót-
ko przed tym wydarzeniem. Na wzgórzu 
koronacyjnym znajduje się mała kaplica 
oraz replika Stone of Destiny. Niestety 
do naszych czasów nie przetrwały za-
budowania średniowiecznego klasztoru. 

Zamek Scone, został wybudowany w 
XII wieku i kompletnie przebudowany 
w XIX wieku w luksusowy gregoriański 

dwór. Takim pozostał po dni dzisiejsze. 
Cała posiadłość od ponad 400 lat należy 
do rodziny Mansfield, która posiada tam 

swoje prywatne apartamenty. Dlatego 
też tylko część pałacu jest udostępniona 
do zwiedzania. Wnętrze Scone Palace 
skrywa wiele pamiątek związanych z 
właścicielami posiadłości oraz władca-
mi Szkocji i Wielkiej Brytanii, którzy 
odwiedzili lub byli związani w jakiś 
sposób ze Scone. 
Do ciekawszych artefaktów możemy 
zaliczyć hafty królowej Marii Stewart, 
które powstały podczas jej odsiadki w 
więzieniu w Loch Leven Castle. Poza 
tym można zobaczyć pokój królowej 
Wiktorii, w którym zatrzymała się 
podczas jednej ze swoich wypraw do 
Balmoral Castle. Pałac jest bardzo bogato 
wyposażony i warto zanurzyć się w jego 
wnętrzu i po czuć ten niesamowity klimat 
szkockiego dworu. Ale Scone Palace 
to nie tylko pałac i wzgórze korona-
cyjne. Wokół posiadłości roztacza się 
ogromny park z dziesiątkami ścieżek i 
roślinnością z różnych zakątków świata. 
Świetną atrakcją jest labirynt, w którym z 
łatwością można się zgubić, bo droga do 

wyjścia może nie 
być tak oczywi-
sta jak można by 
tego oczekiwać. 
Na najmłodszych 
czeka „czader-
ski” plac zabaw, 
a dla głodnych 
miejsce pikni-
kowe tuż obok 
parkingu. Będąc 
w Scone Palace 
zapewne rzucą 
się wam w oczy 
wszechobecne 
pawie, które do-
dają charakteru 
całej posiadłości. 
Ciekawostką jest 
to, że każdy z 
nich nosi imię po 
jednym z monar-
chów szkockich.

Krzysztof 
Kowsz

Wędrowanie  „Szlakiem słynnych  postaci”

Śladami człowieka opętanego żądzą władzy – 
Króla Makbeta

Król Makbet dzięki Williamowi 
Szekspirowi stał się najsłynniejszym 

szkockim władcą.

Król Duncan I pierwsza ofiara księcia 
Makbeta w drodze po tron.

Zamek Glamis w Szkocji, uważany jest za jeden z najbardziej nawiedzonych zamków w Europie, 
to tutaj według Williama Szekspira Makbet zabił króla Duncana I.

Zamek Scone, to w tym zamku po zabójstwie króla Duncana I 
Makbet koronował się na króla Szkocji.

Replika Kamienia Przeznaczenia w Scone, na takim kamieniu w czasie koronacji siadali przyszli 
królowie szkoccy w latach 838 - 1260, a od 1260 roku przyszli królowie angielscy. Według legendy 

kamień ten służył Jakubowi jako poduszka w Betel, gdzie Jakub doznał objawienia.

 H I STORI A 
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 Jurij Aleksiejewicz Gagarin urodził 
się 9 marca 1934 roku, był to radziec-
ki kosmonauta, pierwszy człowiek 
w przestrzeni kosmicznej, Bohater 
Związku Radzieckiego. Jurij Gagarin 
urodził się we wsi Kłuszyno koło 
Gżacka, w obwodzie smoleńskim, 
przemianowanej w 1968 roku na 
miejscowość Gagarin. Jego ojciec - 
Aleksiej Iwanowicz był stolarzem, 
matka - Anna Timofijewna pracowała 
fizycznie jako dojarka w kołchozie. 
W 1949 roku, po ukończeniu 15 lat, 
rzucił szkołę średnią w Gżacku. W 
1949 roku został przyjęty do szkoły 
zawodowej przy zakładach metalo-
wych w Lubiercach. Tam szkolił się na 
odlewnika i zdobył zawód odlewnika 
- formierza. Wiosną 1951 roku rozpo-
czął naukę w Szkole Technicznej w 
Saratowie nad Wołgą. Systematycznie 
uprawiał sporty; zimą były to narty i 
łyżwy, latem lekkoatletyka i koszy-
kówka. Jego życiową pasją stała się 
nauka latania i skoki spadochronowe. 
W 1954 roku wstąpił do aeroklubu 
i rozpoczął naukę pilotażu. W lipcu 
1954 roku wykonał pierwszy samo-
dzielny lot na Jaku - 18. 24 sierpnia 
1955 roku ukończył kurs w saratow-
skim aeroklubie. W tym samym roku 
Jurij, w wieku 21 lat, skończył szkołę 
z najwyższą oceną i rozpoczął naukę 
w Wojskowej Szkole Lotniczej w 
Orenburgu nad rzeką Ural. 26 marca 
1957 roku wykonał pierwszy samo-
dzielny lot odrzutowcem MiG - 15. 
6 listopada ukończył szkołę z oceną 
celującą i awansował na stopień po-
rucznika. W czasie lotu orbitalnego 
został awansowany do stopnia majora. 
Po locie w kosmos Nikita Chruszczow 
(1894 - 1971) odznaczył go Orderem 
Lenina. 
 W 1960 roku został jednym z dwu-
dziestu pilotów, którzy rozpoczęli 
przygotowania do lotów w kosmos. 
Treningi odbywały się w tajemnicy, a 
grupa kandydatów do pierwszego lotu 
w kosmos została potem zmniejszona 
do sześciu. W szkoleniu wyróżniali 
się Jurij Gagarin i Gierman Titow 
(1935 - 2000). 10 kwietnia 1961 roku 
Komisja Państwowa zdecydowała, 
że to właśnie on będzie pierwszym 
człowiekiem, który poleci na orbitę 
okołoziemską. O wyborze Gaga-
rina przesądziło jego pochodzenie 

społeczne i to, że jego ojciec był 
niewykwalifikowanym robotnikiem, 
matka zaś pracownicą kołchozu. 
Został pierwszym człowiekiem w 
przestrzeni kosmicznej i pierwszym 
sowieckim kosmonautą. Brał udział 
w jednej misji kosmicznej: Wostok 
1. 12 kwietnia 1961 roku odbył w 
statku kosmicznym Wostok lot po 
orbicie satelitarnej Ziemi, dokonując 
jednokrotnego - niepełnego jej okrą-
żenia w ciągu 1 godziny 48 minut. 21 
grudnia 1963 roku pułkownik Gagarin 
został mianowany zastępcą dyrektora 
ośrodka szkolenia kosmonautów, 
podlegającego bezpośrednio Niko-
łajowi Kamaninowi. Od 1 września 
1961 roku do 2 marca 1968 roku był 
studentem Akademii Technicznej 
Lotnictwa im. N.J. Żukowskiego w 
Moskwie. 17 lutego 1968 roku obronił 
dyplom. Jako temat rozprawy wybrał 
„Problem budowy samolotu kosmicz-
nego ze skrzydłami, nadającego się do 
wielokrotnego użycia”. Jurij Gagarin 
zmarł 27 marca 1968  roku w okoli-
cach Kirżacza.
W dniach 20 - 22 lipca 1961 roku 
Jurij Gagarin przebywał w Polsce, 
odwiedził wówczas Warszawę, Ka-
towice i Zieloną Górę, przyjechał na 
zaproszenie rządu PRL i PZPR. Kiedy 
w kwietniu 1961 roku statek kosmicz-
ny „Wostok" z Jurijem Gagarinem na 

pokładzie wzbił się w prze-
stworza, Nikita Chrusz-
czow szalał ze szczęścia. I 
sekretarz KPZR wiedział, 
że Związek Radziecki ma 
mocną broń w walce z ame-
rykańskim imperializmem. 
Sukcesy kosmiczne chciał 
wykorzystać maksymalnie, 
głównie propagandowo. 
Może i USA miały gwiazdy 
muzyki i szklanego ekranu, 
ale to ZSRR miał „zdo-
bywcę międzygwiezdnych 
przestrzeni" i „Kolumba 
Kosmosu", jak pisały o nim 
gazety. Jurę z dnia na dzień 
pokochały miliony. Zaczęto 
przygotowania do świato-
wego tournée, co ważne, 
obejmującego nie tylko 
kraje demoludu. Zanim 
kosmonauta przyjechał do 
Polski, odwiedził Czecho-
słowację, Bułgarię, Finlan-

dię i Wielką Brytanię. Relację z jego 
podróży zamieszczały na pierwszych 
stronach „Trybuna Ludu" i „Gazeta 
Zielonogórska". Tytuły krzyczały: 
„Gagarin u królowej", „Gagarin w 
hucie", „Gagarin porywa tłumy w 
Londynie". Kolejne zaproszenia pły-
nęły z Kuby, Włoch, Szwecji, Grecji, 
USA, Japonii, NRD i Kanady. Datę 
polskiego objazdu Gagarina ustalono 
na 20 - 22 lipca 1961 roku, czyli w 
najważniejsze święto PRL - u. Lista 
miast była krótka - Warszawa, Kato-
wice, Częstochowa, Zielona Góra. W 
Zielonej Górze Gagarin miał spędzić 
świąteczny dzień, uczestnicząc w 
zlocie młodzieży socjalistycznej na 
stadionie przy ul. Sulechowskiej. Zlot 
przygotowywano już dużo wcześniej, 
wiadomość, że będzie na nim radziec-
ki kosmonauta, była dla organizato-
rów zaskoczeniem. Jak to się stało, 

że mała, licząca 56 tys. mieszkańców, 
Zielona Góra dostała w „prezencie" 
Gagarina?
Miasto wybrano prawdopodobnie ze 
względu na planowaną budowę Wyż-
szej Szkoły Inżynierskiej, wówczas 
było to Studium Nauczycielskiego 
Związku Młodzieży Socjalistycznej, 
której można było nadać imię właśnie 
Jurija Gagarina. Szukano wtedy takie-
go miejsca, które mogłoby upamiętnić 
kosmonautę. Przyszła WSI dobrze się 
do tego nadawała. Być może spodzie-
wano się też, że w mniejszym mieście, 
na Ziemiach Odzyskanych, przyjęcie 
przez mieszkańców będzie bardziej 
serdeczne. Ponadto było tu wielu Kre-
sowiaków, znających elementy kultury 
rosyjskiej, białoruskiej i ukraińskiej. 
W niedalekich miastach stacjonowały 
wojska sowieckie np. w Szprotawie, 
Nowej Soli i Żaganiu, nie mówiąc już 
o Legnicy. Początkowo pobyt Gagari-
na w mieście miał być o kilka godzin 
dłuższy. Planowano m.in. wmurowanie 
aktu erekcyjnego budowy Studium 
Nauczycielskiego. W ceremonii miał 
wziąć udział sam kosmonauta, przygo-
towano już harmonogram uroczystości 
i specjalną kielnię, na której wygrawe-
rowano okolicznościową inskrypcję. 

Ostatecznie wizytę opóźniono, w 
związku z krótkim pobytem dzień 
wcześniej kosmonauty w Częstocho-
wie. Gagarin następnego dnia wpisał 
się jedynie do księgi pamiątkowej 
i otrzymał kopię aktu erekcyjnego. 
Miasto oczekiwało kosmonauty od-
świętne, wysprzątane, udekorowane. 
Prawie połowa kamieniczek na rynku 
otrzymała nowe elewacje. Na kilku 
frontowych ścianach pojawiły się hasła 
propagandowe, na frontonach domów 
i budynków mieszkalnych powiewały 
flagi, zadbano też o dekorację witryn 
sklepowych. „Wszystkie centralne 
ulice miasta są tak barwnie przystro-
jone, jak wielkie sale przed zabawami 
sylwestrowymi” - pisała „Gazeta Zie-
lonogórska". Lektor, który komentował 
wizytę w „Kronice Filmowej", wpadł 
w patos: „Dostojny zielonogórski 
ratusz widział już wiele wydarzeń, ale 
dzień 22 lipca 1961 roku zapisze się 
szczególnie w historii miasta. Domy 
i ulice przybrały odświętny wygląd 
na przyjęcie gościa, który pierwszy z 
ludzi przekroczył próg Wszechświata". 
Wydrukowano tysiące kart ze zdjęciem 
kosmonauty z jednej strony, a nadruko-
wanym autografem z pozdrowieniami 
dla mieszkańców Zielonej Góry z dru-

          Wędrowanie  „Szlakiem słynnych  postaci”

 H ISTORIA 

Jurij Gagarin odbył podróż na orbitę okołoziemską - 12 kwietnia 1961 roku. 
W ZSRR udaną podróż kosmonauty reklamowano 

jako „Bajkę, która stała się prawdą”.

Po dziś dzień, wiele krajów na swoich banknotach ma podobiznę Jurija 
Gagarina (na zdjęciu 5 dolarowy banknot australijski z 2011 roku).

Jurij Gagarin 22 lipca 1961 roku przyjechał do Zielonej Góry (na zdjęciu przejazd ulicą Niepodległości).

Jurij Gagarin –  radziecki kosmonauta.

 H I STORI A 

giej. Dziwnym trafem podpis Gagarina 
widniał z datą tego samego dnia, w 
którym miał przyjechać do Winnego 
Grodu, ale kto by przejmował się takim 
drobiazgiem, Pobyt Gagarina upamięt-
niła poczta. Okolicznościowy znaczek 
ostemplowano datą 22 lipca i napisem 
„Jurij Gagarin na Ziemi Lubuskiej". 
Na środku stempla znajdowała się 
kula ziemska z sierpem i młotem, a z 
ostrza sierpu w przestworza kosmosu 
wzlatywała rakieta. Po wizycie miała 
się też ukazać specjalna pocztówka z 
tej okazji. W dniu wizyty przygotowa-
no okolicznościowy numer  „Gazety 
Zielonogórskiej".  Na kilka dni przed 
wizytą kosmonauty do miasta zaczęły 
napływać zaadresowane do niego listy. 
Jak pisali dziennikarze, pozdrowienia i 
gratulacje przychodziły z całego kraju, 
były też wiersze. Pocztowcy zapako-
wali je w worek i wręczyli Gagarinowi 
w czasie jego pobytu w mieście.
 Po godzinie 11.00 samolot z Ga-
garinem i przedstawicielami partii i 
rządu wylądował w Babimoście. Na 
płycie lotniska czekała specjalna try-
buna. Na płycie prężyli się żołnierze 
z miejscowego garnizonu i ponad 
dwutysięczny tłum mieszkańców i 
delegacji z zakładów pracy. Ubrane w 
regionalne stroje dziewczęta wręczyły 
gościowi wiązanki kwiatów, a jako 
gospodarz Zielonej Góry przywitał 
go Tadeusz Wieczorek, I sekretarz 
Komitetu Wojewódzkiego PZPR. 
Gagarin wsiadł do otwartej, czarnej 
limuzyny. Kiedy samochód ruszył, 
kosmonauta zaczął pozdrawiać tłumy. 

Przez cały czas na stojąco, wyprosto-
wany, często wykonywał żołnierski 
salut - miał stopień majora. Razem z 
nim podróżowali Wieczorek i ówcze-
sny wicepremier Piotr Jaroszewicz. 
Oni siedzieli. Kłopotem była pogoda. 
Od rana niebo pokryte było ciemnymi 
chmurami, a deszcz zacząć padać, 
kiedy Gagarin był w drodze do Zie-
lonej Góry. Kosmonauta nie usiadł, 
założył płaszcz przeciwdeszczowy i 
pozdrawiał mieszkańców. Jak pisała 
następnego dnia „Gazeta Zielono-
górska": „Nawet kapryśna pogoda 
nie popsuła uroczystego nastroju". 
Reporterzy opisywali też sposoby 
mieszkańców na walkę z deszczem. 
Z „Trybuny Ludu" składali czapki, a 
dzieciom nakładali na głowy torby fo-
liowe. Oszacowano, że podczas całej 
wizyty w Polsce kosmonautę witało 
ponad milion osób. W Zielonej Górze 
na pewno tysiące. Trasa przejazdu 
Gagarina była szczelnie obstawiona 
przez mieszkańców. Gagarin do mia-
sta wjechał Sulechowską, później li-
muzyna skręciła w Westerplatte, Reja, 
Jedności Robotniczej, dziś Jedności. 
Na deptak przyjechał od strony Sobie-
skiego, okrążył ratusz i pojechał dalej 
Żeromskiego, aleją Niepodległości, 
Wyspiańskiego, Warskiego, dziś dr 
Pieniężnego, Pastuszą, dziś Lwowska, 
Wrocławską i Krajowej Rady Narodo-
wej, dziś Podgórną. Po godzinie 12.00 
był na miejscu, w gmachu PWRN, 
dzisiaj Urzędzie Marszałkowskim. 
Na samochód leciały bukiety kwia-
tów, część z nich Gagarin odrzucał w 

stronę rozradowanej publiki. Jeden z 
bukietów spadł na balkon kamienicy 
na deptaku. „Jura, prosimy, jeszcze 
raz", krzyczeli fotoreporterzy, którym 
nie udało się tego momentu uchwycić. 
 W siedzibie PWRN odbył się uro-
czysty obiad. Sekretarz Tadeusz Wie-
czorek wzniósł toast: „Jest 
dziś wśród nas pierwszy 
z ludzi, który przekroczył 
próg Wszechświata - major 
Jurij Gagarin. Niech wolno 
mi będzie wyrazić głęboką 
radość, jaką odczuwa dziś 
całe lubuskie społeczeństwo. 
Zdobywca kosmosu doko-
nał bohaterskiego lotu - na 
chwałę swojej ojczyzny, w 
imię Komunistycznej Partii 
Związku Radzieckiego, dla 
dobra wszystkich miesz-
kańców naszej planety”. W 
prezencie od władz miasta 
kosmonauta otrzymał pano-
ramę Zielonej Góry pędzla 
Mariana Szpakowskiego. 
Można było zobaczyć na 
niej m.in. Polską Wełnę. 
Co ciekawe, Szpakowski w 
tamtym okresie nie malował 
już realistycznych obrazów, 
a abstrakcyjne, w nurcie 
taszystowskim. Po wizycie 
zaczął malować serię obra-
zów inspirowanych kosmo-
sem. Po szybkim obiedzie 
Gagarin z oficjelami udali się 
do gmachu KW PZPR, dziś 
Centrum Biznesu. Później 
wszyscy wyruszyli na sta-
dion. Gagarin, oczywiście, 
w otwartej czajce.
 Manifestację zorganizowano 
z wielką pompą. Na trybu-
nach i stadionie było 20 tys. 

osób. Głównie młodzieży z letnich 
obozów ZMS i mieszkańców Zielonej 
Góry. Po przybyciu Gagarina emocje 
publiki sięgnęły zenitu. Kosmonau-
ta z trybuny opowiedział o sobie, 
przygotowaniach do lotu w kosmos 
i przewadze techniki radzieckiej nad 

amerykańską. Na koniec podzielił 
się z młodzieżą swoim marzeniem. 
„Mam nadzieję, że będę na Księży-
cu, że będę mógł latać na Marsa i na 
Wenus”. Kiedy Gagarin ze stadionu 
odjeżdżał na lotnisko w Babimoście, 
tysiące młodych ludzi szło do miasta, 

żeby dalej świętować. Część 
udała się nad Wagmostaw, 
część na Wzgórze Winne, 
gdzie wieczorem odbył się 
pokaz sztucznych ogni. 
W kilku miejscach Zielo-
nej Góry wyświetlano też 
krótki film dokumentalny 
przedstawiający powrót 
Gagarina z kosmosu. Dzi-
siaj o „Kolumbie Kosmosu" 
przypomina sypiąca się 
mozaika na ścianie auli 
Uniwersytetu Zielonogór-
skiego, dawniej Wyższej 
Szkoły Inżynierskiej im. 
Jurija Gagarina przy ul. 
Podgórnej. Spogląda z niej 
uśmiechnięty chłopak w ko-
smicznym hełmie, bardziej 
przypominający astronautę 
z hollywoodzkiego filmu, 
niż pyzatego, niestroniące-
go od alkoholu i mającego 
zaledwie 157 centymetrów 
wzrostu mężczyznę, jakim 
Gagarin był w rzeczywi-
stości. Jednak gdyby nie 
ta mozaika i wspomnienia 
żyjących jeszcze świadków 
tamtej wizyty, ktoś mógłby 
pomyśleć, że ta historia 
nigdy się nie wydarzyła. Jak 
na tamte szare czasy była 
chyba zbyt kosmiczna. 

Krzysztof Kowsz

ŚLADAMI PIERWSZEGO CZŁOWIEKA W KOSMOSIE – JURIJA GAGARINA

Ulotka reklamująca przyjazd Jurija Gagarina do Zielonej Góry.

Jurij Gagarin przyjechał do Zielonej Góry, aby położyć kamień węgielny pod Wyższą Szkołę Inżynierską obecnie 
Politechnikę Zielonogórską. W 1968 roku na ścianie gmachu WSI położono mozaikę przedstawiającą „Kolumba 

Kosmosu”.

Nie wszyscy wierzą w autentyczność podróży w kosmos 
Jurija Gagarina. W 1990 roku István Nemere napisał głośną 

książkę „Jurij Gagarin = kosmiczne kłamstwo”. Książka 
zawiera dowody, że Gagarin nigdy nie latał w Kosmos. 
Demaskuje niezliczoną ilość kłamstw podanych przez 

oficjalne źródła sowieckie i samego Gagarina (egzemplarz 
pochodzi z prywatnych zbiorów autora).
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Kandydaci:
PIŁKA NOŻNA

LZS KADO GÓRZYN
1. Michał Dyderski - młodszy 
z braci Dyderskich, dwudzie-
stolatek, jest wiodącym gra-
czem w zespole. Ten nieoszli-
fowany diament z pewnością 
będzie błyszczał w oczach 
kibiców na Górzyńskiej Are-
nie. Na każdym meczu głośno 
dopingują go ukochani rodzice.

2. Tomasz Apanowicz - wiecz-
nie młody. Jego zaangażowanie 
i prostota w graniu wciąż dają 
wiele korzyści zespołowi. Na 
boisku imponuje spokojem i 
doświadczeniem. Nieodłączny 
element górzyńskiej układanki.

3. Patryk Poprawski - play-
maker z Lubska, który szybko 
zdobył uznanie wśród kibiców 
KADO. Często jest głównym 
aktorem spotkania i przesądza 
o ich wyniku. Jego kreatywność 
wprowadza w trakcie meczu 
wyższy poziom emocji i za-
chwytu.

BUDOWLANI LUBSKO
1. Marcin Żwiro Piech – 
czołowy zawodnik Budowla-
nych, kapitan drużyny, jeden 
z bardziej doświadczonych 
zawodników, kieruje poczyna-
niami młodszych zawodników. 
Ambitny i waleczny, nigdy nie 
odpuszcza i gra do ostatniego 
gwizdka.

2. Szymon Kondycki – bram-
karz Budowlanych Lubsko. 
Obdarzony świetnym reflek-
sem, niejednokrotnie swoimi 
świetnymi interwencjami ra-
tował zespół. Kieruje poczy-
naniami bloku defensywnego 
ekipy.

3. Patryk Kniat – napastnik 
Budowlanych, obdarzony szyb-
kością i dobrą techniką. Potrafi 
się znaleźć pod bramką rywali.

4. Bartosz Radko– zawodnik 
bardzo wszechstronny. Może 
zagrać zarówno w obronie jak i 
pomocy. Nieustępliwy, podpora 
linii defensywnej Budowlanych 
Lubsko.

5. Dariusz Kordiak – wycho-
wanek Budowlanych Lubsko. 
Popularny „Kola” dyryguje 
poczynaniami bloku defen-
sywnego. Obdarzony mocnym 
strzałem. Lubiany wśród ko-
legów.

6. Tomasz Bahyrycz– jeden 
z najbardziej doświadczonych 
zawodników Budowlanych 
Lubsko. Podpora linii defen-
sywnej, dobrze gra głową, 
przez co groźny w polu karnym 
rywali.

7. Laura Kostka - wieloletnia 
zawodniczka kobiecej drużyny. 
Napastniczka i pomocniczka, 
dla której nie ma straconych 
piłek. Waleczna i nieustępliwa. 
Określona jako "żelazne" płuca 
zespołu".

8. Patrycja Zakrzewska - ka-
pitan zespołu i wieloletnia jego 
zawodniczka, określana mia-
nem "do zadań specjalnych", 
mogąca grać na każdej pozycji. 
Charakterna, nieustępliwa i 
niezwykle waleczna.

SPARTA MIERKÓW
1. Dawid Szyja – niekwestio-
nowany lider Sparty Mierków. 
Dobrze wyszkolony technicz-
nie, jest reżyserem gry, ale 
potrafi też sam skutecznie za-
kończyć akcję. Niejednokrotnie 
w pojedynkę przechylił szalę 
zwycięstwa na stronę Sparty.

2. Kamil Krajewski – jeden z 
czołowych zawodników Spar-
ty Mierków. Nieustępliwy 
i waleczny. Lubiany wśród 
kolegów.

SPORTY WALKI

1.Adrian Drosik – Puchar 
Polski Wojska Polskiego Służb 
Mundurowych. Złoty medal 
Mistrzostw Polski Wojska Pol-
skiego i Służb Mundurowych. 
Dwukrotna wygrana ligi spor-
tów walki bez podziału wieko-
wego i wagowego. Dwukrotny 
Mistrz Polski. Srebrny i brązo-
wy medal Mistrzostw Polski.

JU JITSU KOBUDO LUB-
SKO

1. Paweł Szaja – 3 miejsce na 
Mistrzostwach Polski NO-Gi 

Luboń kategoria -79,5 kg pur. 
masters II, 3 miejsce w Mi-
strzostwach Polski Służb Mun-
durowych w MMA w Toruniu.

ZAPASY
UKS ZST Lubsko

Kornel Słomkowski - uczeń 
Zespołu Szkół Technicznych 
w Lubsku
Złoty medalista Mistrzostw 
Polski Juniorów w zapasach 
(Racibórz 2020)
Zawodnik Kadry Wojewódz-
kiej.

Ksawery Słomkowski -uczeń 
Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Jasieniu
Brązowy medalista Międzywo-
jewódzkich Mistrzostw Mło-
dzików w zapasach (Żukowo 
k/Gdańska). Zawodnik Kadry 
Wojewódzkiej.

Stanisław Troczyński -uczeń 
Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych i Ekonomicznych w Lub-
sku. Brązowy medalista Mię-
dzywojewódzkich Mistrzostw 
Młodzików w zapasach (Żuko-
wo k/Gdańska). Zawodnik 
Kadry Wojewódzkiej.

Roksana Korzyszczak -uczen-
nica Zespołu Szkół Technicz-
nych w Lubsku
Finalistka Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży w zapa-
sach (Chełm 2020)
5m. Mistrzostw Polski Junio-
rek Młodszych. Zawodniczka 
Kadry Wojewódzkiej.

SZACHY 
LKS CAISSA

1. Grzegorz Kołodziejski -czo-
łowy zawodnik LKS CAISSA. 
Duże sukcesy m.in. w katego-
rii OPEN w Polanicy Zdroju 
(turniej im. A. Rubinsteina), 
bardzo dobre wyniki w lidze 
niemieckiej. Instruktor dzieci i 
młodzieży.

 2. Wiktor Fila -jeden z najzdol-
niejszych zawodników młodego 
pokolenia w województwie 
lubuskim. Kilka bardzo dobrych 
wyników w swojej kategorii 
wiekowej m.in. wygrana w Ża-
rach czy pierwsza dziesiątka w 
mistrzostwach województwa.

TENIS STOŁOWY

UKTS Olimpia Lubsko
1. Artur Skrzypczak - czołowy, 
najlepiej punktujący zawodnik 
klubu w V Lidze; 1 miejsce w 
Deblowym Pucharze Bobra 
w Nowogrodzie Bobrzańskim 
(28.09.2019); 2 miejsce w Woje-
wódzkim Turnieju Rodzinnym w 
Otyniu (26.10 2019). Trenerem 
zawodnika jest Bogdan Lech.

LEKKOATLETYKA

1. Michał Rozmys – repre-
zentant Polski w biegach na 
dystansie 800 i 1500 metrów. 
Mistrzostwo Polski na 1500 me-
trów podczas Mistrzostw Polski 
Seniorów we Włocławku, wice-
mistrzostwo Polski Seniorów we 
Włocławku na 800 metrów.

 H ISTORIA 

 Wilhelm Julius Förster urodził się 16 
grudnia 1832 roku w Zielonej Górze, 
był asystentem Johanna Enckego, a 
po jego śmierci w 1865 roku objął kie-
rownictwo berlińskiego obserwatorium 
astronomicznego. Funkcję tę pełnił do 
1903 roku. Wraz z Ottonem Lesserem 
był współodkrywcą planetoidy (62) 
Erato. W 1891 roku został przewod-
niczącym Międzynarodowego Biura 
Miar i Wag. Oprócz prac ogłaszanych 
w czasopismach astronomicznych 
ogłosił w latach 1876 – 1896 zbiór 
swych naukowych wykładów i roz-
praw. W 1888 roku powołał do życia 
towarzystwo „Urania”, a w 1891 roku 
„Związek Przyjaciół Astronomii i 
Fizyki Kosmicznej”. Był członkiem 
stowarzyszenia Deutschen Gesellschaft 
für ethische Kultur, do którego należał 
także Albert Einstein, oraz Deutsche 
Friedensgesellschaft, przeciwstawiał 
się rosnącemu w Niemczech nacjonali-
zmowi po wybuchu I wojniy światowej. 
Kiedy 93 niemieckich intelektualistów 
podpisało popierający wojnę manifest 
„Aufruf an die Kulturwelt”, Foerster 
był jedną z czterech osób, które w 1914 
roku postawiły swoje nazwisko pod 
kontrmanifestem potępiającym wojnę 
„Aufruf an die Europäer”, pozostałe 
osoby to Albert Einstein (1879 -1955), 
filozof Otto Buek (1873 - 1966) i 
fizjolog Georg Nicolai (1864 - 1974). 
Był ojcem Fredricha Foerstera. Jego 
nazwiskiem nazwano planetoidę (6771) 
Foerster. Wilhelm Julius Förster zmarł 
18 stycznia 1921 roku w Poczdamie.
 W 1835 roku powstało w Zielonej 
Górze „Stowarzyszenie Miłośników 
Rozwoju Zielonej Góry". Jego założy-
cielem był znany w mieście właściciel 
fabryki sukna, kupiec i filantrop - Fry-
deryk Föerster. Stowarzyszenie skupiało 
znaczących i zamożnych obywateli 
miasta, gotowych wyłożyć liczące się 
sumy na rzecz jego upiększenia. Swoją 
działalność Stowarzyszenie rozpoczęło 
od uporządkowania zaniedbanych i 
opuszczonych od lat winnic, okalających 
miasto od jego południowo - wschod-
niej strony. Zajęto się na początku 
tak zwanym „Młyńskim Wzgórzem", 
oddalonym od granic miasta około 
trzy kilometry na południowy wschód. 
Porośnięte dziko pleniącym się winem, 
stanowiło najwyższy punkt topograficz-
ny wokół Zielonej Góry. Stowarzyszenie 
wykupiło od właścicieli tego gruntu, 
niejakich Heinecków, prawa własności 
i postanowiło na szczycie wzgórza 
wybudować restaurację - winiarnię z 
wieżą widokową. Ogłoszono konkurs 
na nazwę wzniesienia. Wśród wielu 
propozycji zwyciężyła nazwa „Wzgórze 
Zielonogórskie". 
 22 marca 1841 roku o godzinie 15:30 na 
pola we wsi Wilkanowo upadł meteoryt. 
Jego fragmenty znajdują się w wielu 
muzeach na świecie, między innymi w 
Berlinie, Londynie, Nowym Jorku, Wa-
tykanie i Kalkucie. Meteoryt ten znany 
jest w świecie jako meteoryt wilkanow-
ski (niem. Heinrichau) lub zielonogórski 
(niem. Grüneberg). Warto podkreślić, 

że w Polsce znamy tylko siedemnaście 
miejsc spadków meteorytów. 22  marca 
2002 roku we wsi Wilkanowo odsłonięto 
pomnik z tablicą upamiętniającą upadek 
meteorytu. W 1860 roku restauracja 
została przebudowana na obserwatorium 
astronomiczne (Wieża Braniborska) dla 
upamiętnienia upadku słynnego mete-
orytu w Wilkanowie. Wieża Braniborska 
mieszcząca się przy ulicy Lubuskiej 
jest to zabytkowa wieża widokowa, a 
obecnie budynek Instytutu Astronomii 
im. Jana Keplera wchodzącego w 
skład Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Mieści się w niej także Obserwatorium 
Astronomiczne Uniwersytetu Zielono-
górskiego oraz Zielonogórski Oddział 
Polskiego Towarzystwa Miłośników 
Astronomii. Przymiotnik braniborski 
pochodzi z języka górnołużyckiego i 
oznacza w tym języku pobliską krainę 
w Niemczech – Brandenburg. Projekt 
wieży braniborskiej opracował architekt 
powiatowy doktor Gersdorf. Prace nad 
realizacją projektu restauracji - obser-
watorium rozpoczęły się wiosną 1859 
roku. Koszty budowy w całości sfinan-
sowano ze środków „Stowarzyszenie 
Miłośników Rozwoju Zielonej Góry". 
10 marca 1860 roku nastąpiło otwarcie 
tej oryginalnej w swojej architekturze 
budowli.  Od samego początku w tradycji 
miejskiej zafunkcjonowała nazwa „Ron-
del z maczugą" (niem. Keulenrondell). 
Prowadzenie gastronomii w „rondlu" po-
wierzono restauratorowi i browarnikowi 
zielonogórskiemu Augustowi Pallowi, 
który dbał nie tylko o piękne widoki z 
tarasu wieży „rondla", ale także o wy-
śmienite jedzenie i wyborne trunki, ze 
słynnym zielonogórskim „cienkuszem" 
na czele. W celu uatrakcyjnienia funkcji 
obiektu, syn Fryderyka Föerstera, prof. dr 
Wilhelm Föerster, dyrektor berlińskiego 
obserwatorium astronomicznego, zapro-
ponował „Stowarzyszeniu Miłośników 
Rozwoju Zielonej Góry" organizowanie 
pokazów sklepienia niebieskiego za 
pomocą nowoczesnego sprzętu optycz-
nego. Miejsce do tego rodzaju pokazów 
było idealne. Organizacją i wyposaże-
niem tego pierwszego w Zielonej Górze 
„obserwatorium astronomicznego" 

zajęło się kierowane przez prof. Föerstera 
berlińskie obserwatorium. To właśnie 
prof. Föerster zakupił znaczną część 
meteorytu wilkanowskiego dla muzeum 
w Berlinie. Idea znalazła poklask i od 
października 1887 roku nieprzerwanie 
do wybuchu pierwszej wojny światowej 
odbywały się na szczycie „maczugi" raz 
w tygodniu, naturalnie w zależności od 
pogody, pokazy „firmamentu" nad Zielo-
ną Górą. W styczniu 1889 roku zielono-
górskie „obserwatorium astronomiczne" 
gościło znanego norweskiego astronoma 
i matematyka doktora Sophusa Trom-

bolta, z Uniwersytetu w Bergen. Doktor 
Trombolt przybył do Zielonej Góry na 
zaproszenie profesora Föerstera z cyklem 
odczytów na temat zorzy polarnej i ma-
gnetyzmu ziemskiego. Pierwszy wykład 
dr Trombolt wygłosił w auli gimnazjum 
miejskiego im. Fryderyka Wilhelma. Ko-
lejne wykłady miały miejsce w Resursie 
Kupieckiej i w „Rondlu z maczugą" na 
Wzgórzach Zielonogórskich, obecnym 
Centrum Astronomii im. Jana Keplera. 
W latach dwudziestych i trzydziestych 
XX wieku „rondel" wrócił do swojej 
pierwotnej funkcji i wkrótce stał się 

popularną „knajpą", jakich wiele było 
w mieście. Z chwilą wybuchu wojny 
obiekt przejęty został przez służby woj-
skowe na punkt obserwacyjny obrony 
przeciwlotniczej. Następnie pojawiła 
się nazwa „Wieża Braniborska". Losy 
tego obiektu w nowszych czasach są 
powszechnie znane. Różnie z nim bywa-
ło - była to gastronomia i biura, a także 
pustostan, najważniejsze, że dzisiaj jest 
on wyremontowany i można podziwiać 
go w doskonałym stanie.

Krzysztof Kowsz

          Wędrowanie  „Szlakiem słynnych  postaci”

ŚLADAMI SŁYNNEGO ASTRONOMA Z ZIELONEJ GÓRY
– PROF. WILHELMA JULIUSA FÖRSTERA

Wilhelm Julius Förster, wybitny 
astronom pochodzący z Zielonej 

Góry.

Zielonogórskie obserwatorium zwane Wieżą Braniborską zostało ufundowane w 1860 roku dla upamiętnienia upadku 
słynnego wilkanowskiego meteorytu. W celu uatrakcyjnienia funkcji obiektu prof. dr Wilhelm Föerster zaproponował 

organizowanie pokazów sklepienia niebieskiego za pomocą nowoczesnego sprzętu optycznego.

22 marca 1841 roku na pola we wsi Wilkanowo k/ Zielonej Góry spadł meteoryt. 22 marca 2002 roku we wsi odsłonięto 
pomnik z tablicą upamiętniającą jego upadek.

XVI PLEBISCYT
NA NAJPOPULARNIEJSZEGO SPORTOWCA GMINY LUBSKO W 2020 ROKU

Kupon do głosowania
na Najpopularniejszego Sportowca Gminy Lubsko w 2020 roku

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Regulamin XVI 
Plebiscytu na 
Najpopularniejszego 
Sportowca Gminy 
Lubsko w 2020 
Roku:
1. Organizatorem Plebiscy-
tu jest redakcja „Magazynu 
Lubskiego”

2. Celem Plebiscytu jest 
wyłonienie dziesięciu najlep-
szych, najpopularniejszych 
sportowców miasta i gminy 
Lubsko w roku 2020.

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

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

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

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

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

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

9. Ostateczny termin nadsy-
łania kuponów do redakcji 
„ML” to 31.01.2021 r. 

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

11. Dla 5 wylosowanych kibi-
ców, którzy nadeślą kupony, 
przewidziano również na-
grody. Losowanie laureatów 
nastąpi w lutym 2021 r.

Zapraszamy czytelników 
Magazynu Lubskiego do 
wzięcia udziału w naszym 
plebiscycie. Ze względu 
na panującą pandemię 
COVID-19 nie wszyscy 
sportowcy mieli warunki 
do zaprezentowania w 
pełni swoich umiejętności 
w mijającym roku. 
Dlatego też warto 
uhonorować i docenić ich 
wysiłek i poświęcenie, 
oddając na nich głos. 
Zapraszamy gorąco do 
głosowania.

 SPORT 
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W sobotnie południe (07.11.)na 
stadionie przy Sportowej w Lubsku 
nasz zespół (3 miejsce w tabeli) po-
dejmował Promień Żary (2 miejsce). 
Lokalne derby były więc meczem 
na szczycie i zapowiadały nie lada 
emocje. Już w piątej minucie meczu 
po akcji dwójki Urban – Borysiewicz 
ten ostatni precyzyjnym strzałem 
w długi róg bramki Promienia dał 
ekipie Budowlanych prowadzenie 
1:0. Tak szybko zdobyta bramka 
zapowiadała tylko jeszcze większe 
emocje. Podopieczni Roberta Ściłby 
nie pozwalali na wiele zawodnikom 
gości, nastawili się na szybkie kontra-
taki wykorzystując szybkość naszych 
dwóch skrzydłowych - Patryka Kozła 
i Dawida Urbana. Goście nie stworzyli 
żadnej klarownej sytuacji pod bramką 
Szymona Kondyckiego. W 36 minucie 
prawą stroną boiska pomknął Patryk 
Kozioł , jego strzał sparował bramkarz 
gości, ale tak niefortunnie, że futbo-
lówka wpadła wprost pod nogi Kuby 
Borysiewicza , a ten z najbliższej 
odległości podwyższył wynik spotka-
nia na 2:0. Po przerwie obraz gry nie 
zmienił się ani na „jotę”, Promień był 
przy piłce, ale z tego nic groźnego pod 
bramką nie wynikało, a Budowlani 
grali konsekwentnie „swoje”. W 52 
minucie w środku boiska piłkę przej-
muje popularny „Kozi” i po rajdzie 
z połowy murawy strzałem w długi 

róg pokonuje bramkarza Promienia 
- Manuela Kowalskiego. Na tablicy 
widnieje już 3:0 dla MLKS. Szał ra-
dości na ławce gospodarzy, a goście 
„na kolanach”. Kolejne momenty 
meczu nie przynosiły zmiany wyniku. 
W 70 minucie na indywidualną akcję 
w polu karnym gości zdecydował się 
Dawid Urban, jego dośrodkowanie 
ręką zatrzymał obrońca gości i mamy 
rzut karny, którego na bramkę pewnie 
zamienił kapitan Budowlanych Mar-
cin „Żwiro” Piech. 4:0 z Promieniem, 

chyba nikt się nie spodziewał takiego 
pogromu. Goście zdołali jeszcze 
w 84 minucie strzelić honorowego 
gola, ale to było wszystko na co było 
ich stać tego dnia. Mecz zakończył 
się wynikiem 4:1. Oglądając grę 
Budowlanych, ręce same składały się 
do oklasków. Miło było widzieć, jak 
wszyscy zawodnicy walczą o piłkę, 
nie było „odpuszczania”, walka trwała 
przez 90 minut. Brawo Budowlani. Po 
remisie ŁKS Łęknica (1:1) w Bytomiu 
Odrzańskim nasz zespół awansował 

na fotel lidera. Za tydzień kolejny 
mecz na szczycie właśnie z Łęknicą, 
ale przy takiej postawie Budowlanych 
można się spodziewać korzystnego 
wyniku.
Po meczu Prezes Tomasz Duczmal 
tak skomentował spotkanie: ”Trudno 
mi w to uwierzyć, ale jaki był mecz 
wszyscy widzieli. Bardzo się z tego 
cieszę. Mamy do rozegrania jeszcze 
dwa mecze i myślę, że nie oddamy 
pierwszego miejsca w tabeli. Bardzo 
się cieszę z wygranej, słowa uznania 

dla trenera i zawodników”.
Nasza ekipa wystąpiła w składzie: 
Szymon Kondycki, Bartosz Radko, 
Kamil Skrobania, Tymoteusz Dynow-
ski, Dawid Walczak, Patryk Siwik, 
Marcin Piech, Patryk Oliasz, Patryk 
Kozioł, Dawid Urban, Jakub Bory-
siewicz. Rezerwowi: Paweł Bahyrycz, 
Konrad Ćwik, Tomasz Kurpisz, Mar-
cel Sadowski, Łukasz Gawron ,Artem 
Voltsekhovskyi , Jakub Kajetańczyk.

I.G.

BUDOWLANI LIDEREM – 
DERBY POWIATU DLA LUBSKA

Marcin „Żwiro” PiechKuba Borysiewicz

W niedzielne popołudnie (08.11.) pod-
opieczni Roberta Miczke podejmowa-
li ekipę Znicza Leśniów Wielki. Po 
przeciętnym pojedynku nasz zespół 
zanotował kolejną wygraną w stosun-

ku 2:1. Mecz nie porwał poziomem , 
był typową walką o ligowe punkty. 
Bramki dla naszego zespołu zdobyli: 
Bartosz Łapa i Artem Voltsekhovskyi. 
Po tym spotkaniu nasz zespół awanso-

wał na drugie miejsce w tabeli, a już 
w najbliższą środę czeka go trudny 
mecz z liderem rozgrywek  zespołem 
Startu Płoty.

I.G.

Rutyna czyli Tomasz Bahrycz(w środku) i Dariusz Kordiak(z prawej) i młodość czyli Łukasz Gawron(z lewej).

CIESZY WYGRANA

W sobotę(24.10.) przy Sportowej w 
Lubsku miejscowi Budowlani podej-
mowali zespół Alfy Jaromirowice. 
Podopieczni Roberta Ściłby zainkaso-
wali kolejny komplet punktów(2:0) i 
po rozegraniu 13 kolejek z dorobkiem 
32 punktów zajmują 3 miejsce w tabeli. 
Bramki dla naszej drużyny zdobyli: 
Jakub Borysiewicz i Dawid Urban. Ty-
powy mecz walki, w pierwszej połowie 

optyczną przewagę miał nasz zespół, 
druga połowa to częstsze ataki Alfy, 
ale nasza drużyna dobrze spisywała się 
w defensywie. Goście w 72 minucie 
po zagraniu ręką w polu karnym mieli 
szansę, aby wyrównać wynik spotkania, 
jednak na wysokości zadania stanął 
Szymon Kondycki i w kapitalny sposób 
obronił rzut karny. Brawo Budowlani!

I.G.

Tymoteusz Dynowski – jeden z wyróżniających się zawodników Budowlanych.

KOLEJNE TRZY PUNKTY

Zespół Orlików MUKS Hat-Trick Lubsko.

W piątkowe(06.11.) popołudnie ze-
spół MUKS HAT-TRICK I LUBSKO 
podejmował ekipę ZAP JUNIOR 
ZBĄSZYNEK po jednostronnym 

pojedynku podopieczni Katarzyny 
Nowickiej wygrali 20:2. Po tym 
zwycięstwie na kolejkę przed za-
kończeniem rozgrywek zapewnili 

sobie pierwsze miejsce w "GRUPIE 
ZŁOTEJ" Orlików. Gratulujemy!!!!
Katarzyna Nowicka: „Ten okres jest 
szczególnie ważny dla nas ponieważ 

zwycięstwo w tej lidze było dedyko-
wane dla naszego zmarłego trenera 
Leszka Banasia”.
To ogromny sukces tych zawodników 

i ogromna satysfakcja, że w Lubsku są 
tak utalentowane dzieci.

I.G.

ORLIKI HAT-TRICKA NIEPOKONANE

A KLASA - TABELA PO 13 KOLEJKACH:

v ZESPÓŁ M P Bramki
1 START	ZIEL-	BRUK	PŁOTY 13 31 43: 15 
2 CZARNI	DRĄGOWINA 13 30 46:23
3 BUDOWLANI II LUBSKO 13 27 29:17
4 BÓBR BOBROWICE 13 26 40:25  
5 RELAX GRABICE 13 23 37:23
6 IKAR ZAWADA 13 23 40:29
7 ZNICZ	LEŚNIÓW	WIELKI 13 22 29:27
8 SPARTAK BUDACHÓW 13 22 47:28  
9 FADOM NOWOGRÓD 13 21 33:32
10 BŁĘKITNI	ZABŁOCIE 13 12 21:33
11 SPARTA MIERKÓW 13 11 25:50
12 POGOŃ	WĘŻYSKA 13 9 23:31  
13 CZARNI CZARNOWO 13 9 15:40
14 ZJEDNOCZENI BRODY 13 5 26:41
15 ENERGETYK DYCHÓW 13 2 18:57

KLASA OKRĘGOWA PO 17 KOLEJKACH

 ZESPÓŁ M P Bramki
1 PROMIEŃ	ŻARY 17 40 58:17
2 BUDOWLANI LUBSKO 17 39 50:18
3 ŁKS	ŁĘKNICA 17 39 41:11
4 ZORZA OCHLA 17 39 59:25
5 POGOŃ	PRZYBORÓW 17 34 40:24
6 UNIA	KUNICE	(ŻARY) 17 32 61:32
7 SPROTAVIA SZPROTAWA 17 30 41:19
8 LZS KADO GÓRZYN 15 25 33:22
9 ODRA	BYTOM	ODRZAŃSKI 17 24 41:35
10 PIAST	CZERWIEŃSK 14 23 32:21
11 ALFA JAROMIROWICE 17 21 39:33
12 TKKF CHYNOWIANKA ZIELONA 

GÓRA
17 18 23:33

13 MIESZKO KONOTOP 16	 15 28:49
14 DRZONKOWIANKA RACULA 17 11 25:63
15 SPARTA GRABIK 16 10 19:58
16 LECH SULECHÓW 17 9 21:61
17 GKS SIEDLISKO 16 9 14:44
18 DELTA	SIENIAWA	ŻARSKA 17 6 17:63

W zaległym spotkaniu IV ligi kobiet nasze 
zawodniczki podejmowały zespół Vielgo-
via Wielgowo (Szczecin). Po meczu tak 
spotkanie skomentował trener Damian 
Dworczak: „ Powiem tak: moje zawod-
niczki miały cztery sytuacje sam na sam 
z bramkarką gości i przewagę przez cały 
mecz. Gdyby skończyło się 6:1 dla nas to 
naprawdę Szczecin by tego wyniku nie 
podważył.
A tak my straciliśmy 2 punkty, a zyska-
liśmy 1. Trudno, tak to w sporcie bywa”.

Okiem bramkarki ( Julia Kowalska): 14 
listopada o godzinie 13 na ulicy Sportowej 
48 zagrałyśmy ostatni w tej rundzie mecz z 
Vielgovią Szczecin. Od początku spotkania 
trzymałyśmy wszystko w ryzach. Już w 
pierwszej połowie nasze przeciwniczki 
zmuszone były do obrony własnej bramki, 
nie mogąc oddać strzału w kierunku naszej. 
Niestety na przerwę zeszłyśmy z bezbram-
kowym rezultatem. Po przerwie, obydwie 
drużyny ruszyły do ataków, co wiązało się 
jednocześnie z agresywną grą, ponieważ 

zarówno przyjezdne jak i my za nadrzęd-
ny cel stawiałyśmy sobie wygranie tego 
spotkania. Po wielu strzałach na bramkę 
przeciwniczek niestety nie udało nam się 
wykończyć akcji w 100%, czego skutkiem 
jest bezbramkowy remis. Cieszymy się z 
jednego punktu, aczkolwiek wiemy, że 
mogłyśmy wygrać to spotkanie.
Budowlani Lubsko - Vielgovia Wielgowo 
(Szczecin) 0:0 (0:0)

I.G.

Zespół Budowlanych Lubsko

REMIS KTÓRY NIE CIESZY

Tabele po rundzie jesiennej
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Magazyn Lubski: Czy mógłbyś 
przybliżyć czytelnikom Magazy-
nu Lubskiego swoje tegoroczne 

sukcesy?
Adrian Drosik: Medale … ogólnie 
medali mam kilkadziesiąt, kiedyś 

występowałem w boksie, 
największy mój sukces to 
tytuł Międzynarodowego Mi-
strza Polski. W kickboxingu 
pięciokrotny Mistrz Polski, 
trzykrotny srebrny meda-
lista i dwukrotny brązowy 
medalista. Brązowy medal 
w Pucharze Europy. By-
łem dwukrotnym Mistrzem 
Brandenburgii w boksie, 
Mistrzem Województwa w 
boksie, Mistrzem Wojewódz-
twa w kickboxingu.
W tym roku jestem czte-
rokrotnym Mistrzem Pol-
ski - srebrnym i brązowym 
medalistą MP i dwukrotnym 
złotym medalistą na ligach 
Sportów Walki bez podziału 
na limit wagowy.
Podczas każdego startu w 
Mistrzostwach Polski w kic-
kboxingu wracałem z me-
dalem.
M.L. Najbardziej smakuje 
mi … Puchar dla najlepsze-
go zawodnika z 2010 roku 
w Żarach, gdzie przełama-
łem rywala, a walka została 
uznana za najlepszą podczas 
całego turnieju (Mistrzostwa 
Województwa).
M.L. Wino im starsze tym 
lepsze… nabrałem dużo do-
świadczenia, prawdę mówiąc 
miałem w tym roku dużo 
szczęścia i tytuły same wpa-
dały mi w ręce. Z wiekiem to 
jest tak, że człowiek osiągnął 
pewien wiek i jest to starość, 

ale podczas półmaratonów zauważy-
łem, że wyprzedzają mnie nawet 70-
cio latkowie i wtedy zrozumiałem, że 
to my sami kreujemy swoją starość.
Dbam o siebie , medytuję, myślę po-
zytywnie, zdrowo się odżywiam, a po 
za tym mam dobre geny po Mamie.
ML: Jak wygląda mój trening?
AD: Trenuję w Klub Bokxing Zielo-
na Góra, Treningi w tygodniu prowa-
dzi Bogumił Płoński, w weekendy są 
treningi zadaniowe, sparingi, są biegi 
interwałowe.
AD: Dieta …. Jestem na diecie we-
gańskiej
AD: Czy jest przede mną jakieś zwy-
cięstwo … być może jest - Puchar 
Świata w Kickboxingu (w marcu 
przyszłego roku w Krynicy Puchar 
Świata Służb Mundurowych).
ML: Co mnie napędza?
AD: Napędza mnie głód zwycięstwa 
i uczucie formy jaką dysponuję.
ML: Kiedy pojawia się stres?
AD: Kiedy nie ma formy. A tak w 
ogóle to najtrudniej jest mi walczyć w 
Lubsku. Nie miałem tu żadnej dobrej 
walki. Jestem emocjonalnie związany 
z miastem i najbardziej się stresuję 
podczas walki. Tu odniosłem pierw-
sze porażki z zawodnikami których 
rozbijałem poza własną publiczno-
ścią. Wolę walczyć na obcej ziemi.
ML: Co wywołuje mój uśmiech?
AD: Uśmiech najczęściej wywołuje 
myśl o mojej rodzinie (dwie córki i 
żona oczywiście). Staram się myśleć 
pozytywnie i z każdej sytuacji wycią-
gać uśmiech.
ML: Co najbardziej Cię wkurza?
AD: Co? Ludzka głupota.
ML: Jakiej muzyki słuchasz?
AD: Kiedyś słuchałem Depeche 
Mode, a teraz nieco sentymentalnie 

Andrzeja Zauchy, Seweryna Krajew-
skiego i Ewy Bem.
ML: Co czytasz?
AD: Mało czytam. Ostatnio Biała 
Księga Rampty.
ML: Komu chciałbyś podzięko-
wać?
AD: A wszystko to dzięki : Klub 
Boksing Zielona Góra. Klub ten 
dał mi zaplecze treningowe i pełne 
wsparcie finansowe. Dlatego też mo-
głem uczestniczyć we wszystkich za-
wodach, pokonałem ponad 4300 km.
Styczeń -Liga sportów walki -złoto 
w boksie
Marzec- Krynica Zdrój - złoto i brąz
Wrzesień - multimedalista 2 x złoto 
Krynica Zdrój

I złoto w boksie - Liga sportów walki 
Zielona Góra
Październik- Nowe Miasto Lubaw-
skie- złoto i Płock - srebro
TO NAJLEPSZY WYNIK W TYM 
ROKU MASTERSA W NASZYM 
KRAJU
czyli jestem najbardziej utytułowa-
nym Mistrzem Polski w tym roku w 
kategorii MASTER
ML: Gratulujemy tych sukcesów 
i oby przyszły rok był nie mniej 
owocny. Życzymy, abyś uzyskał 
uznanie w Plebiscycie na najlep-
szego, najpopularniejszego spor-
towca gminy Lubsko w 2020 roku. 
Powodzenia.

I.G.

GENY MAM PO MAMIE

Adrian Drosik
Dwa brązowe medale wywalczyli 
zapaśnicy UKS ZST Lubsko podczas 
Międzywojewódzkich Mistrzostw 
Młodzików w zapasach.
Zawody odbyły się w Żukowie k/
Gdańska i zgromadziły 90 najlepszych 
zapaśników z Makroregionu.
W kat. wag. do 52 kg. Ksawery Słom-
kowski wywalczył brązowy medal. 
Również brązowy medal lecz w kate-

gorii wagowej do 57 kg. wywalczył 
Stanisław Troczyński.
Medale naszym zawodnikom wręczył 
dwukrotny złoty medalista Igrzysk 
Olimpijskich Andrzej Wroński.
Zawody odbyły się w dniach 23-
24.10.2020r. bez publiczności
 
Na zdjęciu grupowym od lewej stoją:
Jakub Tołłoczko, Jakub Adamski, Ma-

teusz Kaszkur, Gracjan Gwozdowski, 
Trener Mirosław Sawicki
Klęczą natomiast nasi medaliści od 
lewej Ksawery Słomkowski i Stani-
sław Troczyński.
 
Na podium, na 3m. od lewej Stanisław 
Troczyński i Ksawery Słomkowski w 
obaj w czarnej bluzie.

M.S.
Zawodniczki UKS ZST Lubsko i 
Agrosu Żary wywalczyły 7 miejsce 
podczas  Drużynowych Mistrzostw 
Polski Juniorek Młodszych. Zawody 
odbyły się w Dzierżoniowie w dniach 
6-7 listopada. Województwo lubuskie 

reprezentowali:
Roksana Korzyszczak, Natalia Kuraś, 
Kinga Piaskowska, Nela Cwalińska, 
Marta Heinemann,
Oliwia Mazur, Martyna Gabryl, Wikto-
ria Niewrzędowska, Maja Majdańska.

5 medali wywalczyli zapaśnicy UKS 
ZST Lubsko podczas Otwartych Mi-
strzostw Województwa Lubuskiego w 
Zapasach Młodzików.
Zawody odbyły się w Żarach 8 li-
stopada 2020r. Startowało w nich 90 

zawodników z 14 klubów.
Medale brązowe zajmując 3 miejsca 
wywalczyli: Cyprian Pawliczuk, Ma-
teusz Kaszkur, Gracjan Gwozdowski, 
Mikołaj Palamiotis i Ksawery Słom-
kowski.

Na 5 miejscach uplasowali się:Jakub 
Gubała, Stanisław Troczyński i Hubert 
Słomian.
Gratulujemy zawodnikom i trenerom 
UKS ZST Lubsko i Agrosu Żary.

M.S.

Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych w Dzierżoniowie Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubuskiego w Zapasach Młodzików.

IV Mistrzostwa Polski Seniorek i Senio-
rów w szachach odbyły się w miejsco-
wości Ustroń-Jaszowiec, 
w dniach 5-11 października, pod patrona-
tem Prezesa Rady Ministrów Mateusza 
Morawieckiego. 
W turnieju, gdzie rozegrano 9 rund, 
wzięło udział prawie 150 doświadczo-
nych zawodników, w tym reprezentanci 
Lubskiego Klubu Szachowego CAISSA: 
Waldemar Szylko i Andrzej Rapiej. W. 
Szylko rozpoczął turniej od 3 zwycięstw. 

Ostatecznie nasz zawodnik zdobył 6 
punktów, co pozwoliło na zajęcie 10 
miejsca w grupie 55-65 lat. A. Rapiej 
również rozpoczął i zakończył zawody 
wygraną. Zaowocowało to zdobyciem 5 
punktów i miejscem na początku trzeciej 
dziesiątki. Zwycięzcą zawodów został 
mistrz międzynarodowy Jan Przewoźnik, 
który na ostatniej prostej wyprzedził 
Henryka Samborskiego i Kazimierza 
Zowadę. Gratulacje dla wszystkich!

M. Sienkiewicz

Mistrzostwa	Polski	
Seniorów	-	Ustroń	2020

Prezes Lubskiego Klubu Szachowego CAISSA Waldemar Szylko na skoczni 
narciarskiej im. Adama Małysza w Wiśle-Malince

Na kortach Stowarzyszenia Tenisa 
Ziemnego NET w Lubsku odbył się 
w sobotę (10.10) finał rozgrywek 
deblowych. Należy zaznaczyć, że 
rywalizacja odbyła się mimo niesprzy-

jającej aury. Spotkanie zakończyło się 
zwycięstwem pary deblowej Grze-
gorz Łokaj i Zdzisław Krzywiecki 
nad parą Grzegorz Nadriczny i Sła-
wek Grzebyk w dwóch setach (6:1, 

6:2). Nagrody dla finalistów wręczył 
Edward Lisicki. Wszystkim serdecz-
nie gratulujemy!

ms

Od lewej: Zdzisław Krzywiecki, Grzegorz Łokaj, Sławek Grzebyk, Grzegorz Nadriczny 

Finał	debla	w	STZ	NET

ZAPASY

W ostatnich 3 meczach V Ligi ping-
pongiści UKTS Olimpia Lubsko 
pokonali: Uczniak II Szprotawa 
10:3 (17.10.), Fiber II Nowogród 
Bobrzański 10:7 (24.10) oraz ZKS VI 
Drzonków 10:7 (07.11.). Dzięki temu 

UKTS Olimpia jest liderem V Ligi. 
Nasz zespół występował w składzie: 
Jacek Stawiski, Artur Skrzypczak, 
Dominika Lesiak i Adam Kamiński.

Ms

Od lewej: Jacek Stawiski, Artur Skrzypczak, Dominika Lesiak i Adam Kamiński

SUKCESY	ZAPAŚNIKÓW

Sukcesy	pingpongistów



PRZYGOTOWANIE
Cebulę pokroić w kostkę, lekko podsma-
żyć na oleju, dodać wyciśnięty czosnek, 
smażyć około minuty, dodać pokrojoną 
w dużą kostkę paprykę, smażyć ok 5 minut 
na małym ogniu, dodać pokrojoną w kostkę 
cukinię i przyprawy ( soli na razie niewiele, do-
prawiamy nią po ugotowaniu). Całość gotować około 20 m i n u t , 
często mieszając, następnie dodać koncentrat pomidorowy i zagotować. 
Doprawić do smaku solą i pieprzem.
Dla mięsożerców: Usmażyć na patelni pokrojone w kostkę: boczek, kieł-
basę , pierś z kurczaka z bazylią lub kto co lubi i wyłożyć na wierzch 
podanej potrawy. Smacznego 
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Agnieszka Majewska, Ireneusz Gumienny.
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NZOZ VITAMED
Przychodnia Lekarza Rodzinnego, ul. Hubalczyków 8, LUBSKO

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

KRZYŻÓWKA	NR	11	(358)	2020	r.

Poziomo: 
1. Cel pielgrzymek muzułmań-
skich, 7. Antrakt w teatrze, 8. Za-
bobony, przesądy, 9. Podwodny 
pocisk, 10. Janos, poeta węgierski, 
11. Rytm, poczucie umiaru, 14. 
Założenie, część twierdzenia, 17. 
Rzeka w azjatyckiej części Rosji, 
19. Filmowy pokaz, 20. Preria, 
trawiasta równina, 21. Nicola-
es (zm. 1693), 22. Imię autorki 
"Nad Niemnem", 23. Umowny 
lub rozpoznawczy, 24. Miasto w 
Serbii, 27. Drewno do budowy 
żaglowców, 31. Wierzeje stodoły, 
32. Żona brata, 33. Wysuszona 
trawa, 34. W XV-XIX w. podatek 
akcyzowy od piwa, miodu i wódki, 
35. Więzienne "firanki".

Pionowo: 
1. Osoba zmieniająca miejsce 
zamieszkania, 2. Rozpruje sejf, 
3. Fosforan wapnia, składnik 
nawozów mineralnych, 4. Maciej 
(1826-1905), pisarz i publicysta 
ludowy, 5. Pierwiastek chemiczny, 
6. Turecki kindżał, 12. Rozbiór 
zdania lub badanie krwi, 13. Abel, 
holenderski żeglarz, 15. Słone 
jezioro w Rosji na nizinie Nadka-
spijskiej, 16. Punkt widzenia, 18. 
Przód monety, 23. Trofeum, łup, 
25. Linia wokół niżu, 26. Mniej 
niż kolega, 28. Uczony badający 
reakcje zwierząt na bodźce, 29. 
Cytrynowy w kuchni, 30. Bon, 
kupon.
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4 5 6 Litery z kratek ze strzałką 
wpisane w kolumnę obok 
krzyżówki dadzą rozwiązanie, 
które należy przesłać na adres 
redakcji do 30 listopada br.

NAGRODY KSIĄŻKOWE UFUNDOWAŁA

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

Godziny otwarcia:
Pn.-Pt. 1000 - 1800

Sb. 1000 - 1400

Rozwiązaniem krzyżówki z nr 10/357 ML jest hasło: "ŻÓŁTY JESIENNY LIŚĆ.".
Nagrody	wylosowali:	Ewa	Gryziec	z	Lubska,	Janina	Janczuk	z	Górzyna,	Kazimierz	Potocki	z	Górzyna.	Gratulujemy	
i	zapraszamy	do	redakcji	po	odbiór	nagród.

DOMOWE LECZO
SKŁADNIKI:

0,5 kg kolorowej papryki, 
0.5 kg zielonej cukinii, 
1 cebula, 
2 duże ząbki czosnku, 
3 płaskie łyżeczki curry,
1/4 łyżeczki chili, 
2 łyżki oliwy z oliwek, 
pół słoiczka koncentratu 
pomidorowego, 
sól i pieprz do smaku, 
można dodać nieco bazylii 
lub innych ulubionych ziół

redaktorów Magazynu
 L
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goKulinarne

smaki...


