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Dziki dzik na odstrzał 1 000 000 ZŁ. DLA LUBSKA

Polski Związek Łowiecki już pod koniec
sierpnia br. zwrócił się do łowczych we
wszystkich zarządach okręgowych z
prośbą o zwiększenie odstrzału dzików
w Polsce.
Na podstawie decyzji Starosty Żarskiego
odstrzał redukcyjny dzików objął również Gminę Lubsko. Przez cały grudzień
br. w obrębie granic administracyjnych
miasta Lubsko tj. w okolicach ulic:
Kolejowej, Głowackiego (teren po byłej
cegielni), Strzeleckiej oraz Złotej i Glinianej, zostanie przeprowadzony odstrzał
redukcyjny dzików.
Będzie on prowadzony w porze nocnej
przez doświadczonych i uprawnionych
do polowań myśliwych, z zachowaniem
szczególnej ostrożności i warunków
bezpieczeństwa dla życia i zdrowia osób

postronnych oraz mienia.
Nie mniej jednak należy zachować
ostrożność w okolicach prowadzenia
odstrzału, zarówno w stosunku do siebie,
jak i zabezpieczając zwierzęta domowe,
by nie biegały w ww. rejonach.
A-M

Zachęcamy do korzystania z Punktu Selektywnego Zbioru Odpadów
Komunalnych przy ul. Traugutta 3 w Lubsku.

Lubski PSZOK
wznawia działalność
Jednym z obowiązków gminy wynikającym z realizacji Ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach jest
„prowadzenie we wskazanym zakresie
selektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych
przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych
opon, a także odpadów zielonych” (Art.
4 ust. 2 p1 lit. a).
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) to miejsce,
gdzie można przekazać odpady, które
nie mogą być wyrzucane do kontenerów
do selektywnej zbiórki. W związku z
epidemią koronawirusa od marca Lubski pszok ograniczył swoją działałlność
Nawet najlepsza organizacja PSZOK-u
nie stanowi gwarancji, że odpady trafią
we właściwe miejsce. Gmina może
jednak ułatwić mieszkańcom pozbycie
się problematycznych i niebezpiecznych odpadów, które powinny trafić do
PSZOK-u.
W związku z obostrzeniami związanymi
z COVID-19, Lubski PSZOK z początkiem pandemii zamknął swoje podwoje
dla mieszkańców.
I tu dobra wiadomość dla wszystkich,
którzy chcą legalnie pozbyć się śmieci.
Od poniedziałku 7 grudnia 2020 roku
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych przy ul. Traugutta w
Lubska wznowił działalność.
PSZOK jest czynny trzy razy w tygodniu:
- w poniedziałki w godzinach od 8:00
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do 18:00
- we wtorki w godzinach od 8:00 do
14:00
- w czwartki w godzinach od 8:00 do
14:00
W czasie, kiedy punkt zbiórki odpadów
był zamknięty, na jego terenie trwały
prace modernizacyjne. Obecnie Lubski
PSZOK spełnia wszelkie wymagane
prawem warunki. Został doposażony
w dodatkowy monitoring terenu, hydranty, dla zapewnienia odpowiedniego
poziomu bezpieczeństwa, w tym także
w zakresie ppoż. Obecnie w toku jest
jeszcze budowa wiaty przystosowanej
do przechowywania kontenerów do
składowania różnych odpadów.
PSZOK przeszedł bez uwag kontrolę
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska, Straży Pożarnej oraz Starostwa Powiatowego w Żarach.
Do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych można bezpłatnie oddać następujące rodzaje odpadów powstających w gospodarstwach
domowych: papier, metal, tworzywa
sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające
biodegradacji, w tym bioodpady, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,
odpady budowlane i rozbiórkowe
pochodzące z prowadzenia drobnych
prac niewymagających pozwolenia na
budowę, zgłoszenia zamiaru budowy
lub wykonania robót, zużyte baterie
i akumulatory, żarówki i świetlówki,
meble i inne odpady wielkogabarytowe,
zużyte opony, przeterminowane leki,
przeterminowane chemikalia, w tym
środki ochrony roślin.
A-M

Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU
INWESTYCJI LOKALNYCH!
23 lipca 2020 r. Rada Ministrów podjęła
uchwałę o stworzeniu rządowego funduszu, który ma za zadanie bezzwrotne
wsparcie dla samorządów, których
przychody zostały ograniczone poprzez
pandemię koronawirusa.
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
to środki, z przeznaczeniem na dotacje
dla gmin, powiatów oraz miast, w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln.
W skali całego kraju łączna kwota to 6
miliardów złotych . Obecnie wiele gmin
i powiatów zmaga się z problemami
finansowymi, więc dostęp do rządowego
programu wsparcia inwestycji to tarcza
dla samorządów.
Ponad 2,6 mld złotych z Funduszu trafi
do gmin wiejskich i miejsko‑wiejskich.
Wg jego pomysłodawców, to krok w
kierunku zrównoważonego rozwoju,
który wspiera zarówno duże miasta, jak
i małe miejscowości.
Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak
poinformował podczas konferencji prasowej o przyznaniu rządowych dotacji
również dla województwa Lubuskiego.
Gmina Lubsko otrzymała pomoc w kwocie jednego miliona złotych, z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej
w ul. Poznańskiej.
Inwestycja jest ważna zarówno dla
mieszkańców ulicy jak i całego miasta - zły stan techniczny istniejącego
wodociągu, który ulega częstym awariom, przekłada się na liczne przerwy w
dostawie wody, utrudniając tym życie
nie tylko mieszkańców ul. Poznańskiej.

Wodociąg jest również inwestycją w
alternatywne zaopatrzenie w wodę strefy
przemysłowej w Górzynie i samego Górzyna. Prócz wodociągu planowane jest
również poprowadzenie w tym samym
kierunku gazociągu, przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.
Jak podkreślił Wojewoda, w pierwszym
naborze, który trwał od 27 lipca 2020r.
do 10 sierpnia 2020 r., wszystkie samorządy w województwie lubuskim
złożyły wnioski i wszystkie dostały dofinansowanie. Lubuskie gminy i powiaty
otrzymały łącznie 160 mln 518 tys. zł.
Pod koniec sierpnia został ogłoszony
drugi nabór, do drugiego etapu tzw kon-
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kursowego. Trwał on do końca września
br. W naszym województwie złożonych
zostało 300 wniosków przez samorządy
powiatowe i gminne. 73 wnioski otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę
84 mil. 52 tys. zł.
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
będzie kontynuowany w przyszłych latach, oraz ukierunkowany na największe
potrzeby społeczności lokalnych, gmin i
powiatów.
Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19, a wsparcie finansowe
jest bezzwrotne.
A-M

POLITYKA

XXV SESJA ZWYCZAJNA RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
W dniu 26.11.2020r. odbyło się posiedzenie XXV Sesji zwyczajnej Rady
Miejskiej w Lubsku.
W Sesji udział wzięło 14 Radnych,
Burmistrz Lubska Janusz Dudojć,
Skarbnik Gminy Anna Górska, Sekretarz Gminy Iwona Poszwa, naczelnicy
wydziałów Urzędu Miejskiego w w
Lubsku oraz zaproszeni goście.
W pierwszej kolejności Burmistrz
przedstawił sprawozdanie ze swojej
pracy w okresie międzysesyjnym, w
którym odbył szereg spotkań m.in. w
sprawie dalszych inwestycji w fotowoltaikę na terenie gminy.
Na początku listopada na zaproszenie
inwestora PGE Energia Odnawialna
S.A. Burmistrz uczestniczył w otwarciu dwóch farm fotowoltaicznych w
Lutolu (farmy Lutol 1 i farmy Lutol
2, każdej o mocy 1 MW). To dopiero
początek drogi PGE w zakresie inwestycji w energię odnawialną. Obecnie
w Urzędzie procedowana jest sprawa
kolejnego wniosku Spółki na budowę
farmy fotowoltaicznej na działkach w
obrębie Górzyn oraz Lutol.
11 listopada odbyły się obchody
Narodowego Święta Niepodległości. Tegoroczne uroczystości miały
wymiar symboliczny, ze względu na
reżim sanitarny, mimo tego delegacja
przedstawicieli władz miasta oraz
gminnych jednostek organizacyjnych
i mieszkańców złożyła kwiaty w miesjcu pamięci oraz wzięła udział we
Mszy Św. w intencji Ojczyzny.
W tym samym dniu z okazji uczczenia 30. rocznicy istnienia samorządu
terytorialnego, z inicjatywy Forum
Samorządowego Miasta i Gminy

Posiedzenie Sesji odbyło się na sali widowiskowej Lubskiego Domu Kultury,
z uwagi na wymóg zachowania reżimu sanitarnego.
Lubsko, na placu przy Lubskim Domu
Kultury posadzono drzewo, platan,
które ma symbolizować siłę polskiego
samorządu oraz Polski.
Przedłożono projekt budżetu Gminy
Lubsko na 2021 rok oraz projekt
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Lubsko na lata 2021 – 2036
Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Zielonej Górze do zaopiniowania
oraz Radzie Miejskiej w Lubsku do
uchwalenia.
W połowie listopada dokonano odbioru technicznego inwestycji polegającej na wykonaniu systemu
automatycznego nawadniania boiska
piłkarskiego w Górzynie.
W dniu 18 listopada 2020 roku Bur-

mistrz uczestniczył w spotkaniu w
Łużyckim Związku Gmin w Żaganiu,
które dotyczyło m. in. przekazania
udziałów, środków finansowych
i środków trwałych po likwidacji
Związku.
20 listopada 2020 roku odbyło sie
spotkanie z kierownictwem i pracownikami Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lubsku. Omawiano sprawy bieżące oraz sytuację
bezpieczeństwa w obliczu zagrożenia
epidemicznego.
W dniu 25 listopada 2020 roku podpisano umowę na nieodpłatne przejęcie
udziałów Łużyckiego Związku Gmin
w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie.

Posiedzenie XXV Sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Lubsku poprowadziła z-ca Przewodniczącego
Radna Monika Przysmak.

Jak poinformował Włodarz, w październiku został wezwany na Komendę Policji w celu złożenia wyjaśnień w
sprawie przekazania przez dyrektora
LDK Stowarzyszeniu Uśmiechnij się
w Lutolu rzeczy, które LDK wcześniej
przejął od stowarzyszenia Lubsko
Potrafi.
Nadal trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji na rozbudowę
i zmianę sposobu użytkowania części
istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubsku na przedszkole
w Lubsku oraz na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego
budynku byłej Szkoły Podstawowej
nr 2 w Lubsku na budynek administracyjny.
Dokonano również odbioru technicznego inwestycji remontu mostu w Tarnowie. Most można już użytkować.
Gmina Lubsko pozyskała na zadanie
wsparcie finansowe w wysokości 280
tys. zł od Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubsko.
Ponadto podjęto szereg uchwał m.in.
- Uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy
Lubsko na 2021 rok.
Uchwałę podjęto jednogłośnie 14
głosami ZA
- Uchwałę w sprawie "Rocznego
programu współpracy Gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na
rok 2021".
Uchwałę podjęto jednogłośnie 14
głosami ZA

- Uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie
przekraczającym czas bezpłatnego
nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych utworzonych przy
szkole podstawowej prowadzonej
przez Gminę Lubsko.
Uchwałę podjęto jednogłośnie 14
głosami ZA
- Uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lubsko na lata 2020-2036.
Uchwałę podjęto jednogłośnie 14
głosami ZA
- Uchwałę w sprawie ustanowienia
zasad, na jakich przewodniczącemu
organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta.
Uchwałę podjęto 12 głosami ZA , (2
głosy PRZECIW)
- Podjęto opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie rozpatrzenia
petycji z dnia 1 września 2020 roku
dotyczącej możliwości budowy sieci
wodociągowej do miejscowości Janowice w Gminie Lubsko.
Opinię podjęto jednogłośnie 14 głosami ZA
- Podjęto uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 1 września 2020
roku dotyczącej możliwości budowy
sieci wodociągowej do miejscowości
Janowice w Gminie Lubsko.
Uchwałę podjęto jednogłośnie 14
głosami ZA
Jak zaznaczył Burmistrz, brak wody w
gospodarstwach domowych stanowi
duży problem, zmiana tej sytuacji jest
priorytetem. Złożone zostały wnioski
o dofinansowanie budowy sieci wodociągowej, co ułatwi Gminie realizację
projektów w rejonie ul. Błotnej, Poznańskiej oraz Janowic.
Za zgodą mieszkańców jest możliwość dowożenia wody pitnej - przekazał Radny Bartosz Łapa.
- Podjęto Uchwałę w sprawie zmiany
Uchwały Gminy Lubsko na rok 2020
Uchwałę podjęto jednogłośnie 14
głosami ZA
Na wniosek formalny złożony przez
Radnego Mariana Dziwulskiego,
dotyczący zmiany godzin organizacji
posiedzeń sesji z porannych na popołudniowe, co miało ułatwić udział w
posiedzeniach np. Sołtysom, - jako
uzasadnienie wniosku, Rani zagłosowali za jego odrzuceniem.
Wniosek został odrzucony w głosowaniu - 12 Radnych PRZECIW , 2
Radnych ZA
A-M

PROJEKT GMINNEGO BUDŻETU NA 2021 ROK Z NADWYŻKĄ

Budżet gminy jest rocznym planem
jej dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy, który
uchwalany jest w formie uchwały na
rok budżetowy. Jest podstawowym
instrumentem zarządzania finansami
gminy. Pozwala gminie zaplanować
jak rozdysponować dostępne środki
finansowe.
Uchwalenie budżetu należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy,
a jego opracowanie do wyłącznej
kompetencji Burmistrza - w naszym
przypadku.

Podstawowe zasady i terminy obowiązujące na etapie projektowania i
uchwalania budżetu uregulowane zostały w ustawie o samorządzie gminnym i ustawie o finansach publicznych, natomiast procedurę uchwalania
budżetu oraz szczegółowość materiałów towarzyszących projektowi
budżetu określa Rada Gminy.
Do 15 listopada jednostki samorządu
terytorialnego miały czas na przedłożenie projektu budżetu na kolejny
rok radzie gminy do uchwalenia i
Regionalnej Izbie Obrachunkowej do

zaopiniowania.
Gmina Lubsko już 13 listopada
przedłożyła do zaopiniowania plan
budżetu na rok 2021 Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Zielonej Górze,
wraz z projektem uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Lubsko na lata
2021 – 2036.
Zgodnie z projektem ww. uchwały
budżetowej dochody zaplanowano
w kwocie 89 948 404 zł, a wydatki
w kwocie 86 276 404 zł. W związku
z tym planowana nadwyżka wyniesie

3 672 tys. zł, z przeznaczeniem jej na
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
RIO ma 30 dni na wydanie opinii w
tej sprawie, następnie Rada Miejska
powinna uchwalić budżet na 2021
rok do końca 2020 roku. Sesja w tej
sprawie zaplanowana została na 22
grudnia br.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, ustawodawca dopuścił
możliwość wydłużenia terminu
uchwalenia budżetu do 31 stycznia
roku budżetowego. Obecnie Rząd
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bierze nawet pod uwagę możliwość
wydłużenia tego terminu do końca
marca 2021 roku, z uwagi na panującą
pandemię COVID-19 i na utrudnienia,
które ona powoduje.
Uchwalenie budżetu jeszcze w tym
roku, jest dla Gminy i jej mieszkańców najlepszym rozwiązaniem. Wraz
z nowym rokiem będzie można od
razu przystąpić do realizacji wszystkich zaplanowanych zadań.
A-M
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„Wspieraj lubuskich producentów, kupuj lokalnie”

WSPÓŁPRACA BUDUJE!

W pierwszej połowie grudnia przeprowadzono remont drogi wojewódzkiej
nr 287 w ciągu ul. Wrocławskiej oraz w
Budziechowie.
Uszkodzenia nawierzchni powstały podczas realizacji przez Gminę Lubsko
jako Beneficjenta Głównego, projektu
współfinansowanego ze środków unijnych
pod nazwą: ”Zapewnienie prawidłowej
gospodarki ściekowej na terenie miasta
i gminy Lubsko”, w tym Kontraktu 2
pn. „Projektowanie i budowa kanalizacji
w miejscowości Białków, Budziechów
i wschodniej części miasta Lubska”. W
związku z upadłością wykonawcy ww.
kontraktu, Gmina Lubsko przejęła odpo-

wiedzialność usunięcia szkód powstałych
na drodze wojewódzkiej.
Podczas Sesji zwyczajnej w dniu 30
września 2020 roku Rada Miejska w
Lubsku jednogłośnie podjęła uchwałę w
temacie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia pomiędzy Województwem
Lubuskim, a Gminą Lubsko w sprawie
współpracy przy inwestycji pn. Remont
drogi wojewódzkiej nr 287 w Lubsku w
ciągu ul. Wrocławskiej oraz w miejscowości Budziechów”.
Głównym inwestorem zadania było Województwo Lubuskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, natomiast
Gmina Lubsko wystąpiła jako partner

partycypujący w kosztach zadania.
Zgodnie z podpisanym porozumieniem
Województwo miało zrealizować i rozliczyć remont w całości, którego całkowitą
wartość oszacowano na 361 376,71 zł., następnie Gmina Lubsko zobowiązała się do
przekazania dla inwestora kwoty z budżetu
w wysokości 138 tys. zł brutto, które miały
pokryć część wydatków na określonym
odcinku drogi wojewódzkiej nr 287.
W wyniku ogłoszonego przez Zarząd
Dróg Wojewódzkich i rozstrzygniętego
przetargu nieograniczonego, wykonawcą
robót zostało Przedsiębiorstwo Drogowe
BUD-DRÓG Sp. z o.o. z Kożuchowa.
A-M

Remont obejmował frezowanie istniejącej nawierzchni, oczyszczenie i skropienie
emulsją warstw bitumicznych, wykonanie warstwy profilująco-wyrównawczej,
regulację wysokościową wpustów kanalizacyjnych, wykonanie oznakowania
poziomego cienkowarstwowego (oznakowanie podłużne i poprzeczne)
oraz wymianę podbudowy.

Dbajmy o środowisko
naturalne i nie tylko!
Każdy z nas może
przyczynić się do tego,
by odprowadzane ścieki
w jak najmniejszym
stopniu negatywnie
oddziaływały na
środowisko oraz by koszt
ich oczyszczania był jak
najniższy. A zapobiegać
zanieczyszczeniom
środowiska jest bardzo
prosto. Wystarczy nie
wprowadzać do systemu
kanalizacyjnego różnego
rodzaju substancji i
innych odpadów.
Poza tym nie wrzucajmy do urządzeń
sanitarnych (umywalek, zlewozmywaków, ubikacji i kratek ściekowych)
także innych odpadów: artykułów
higienicznych (waty, pieluch, podpasek), patyczków do czyszczenia uszu,
resztek pożywienia, olejów jadalnych
(np. po pieczeniu frytek), resztek materiałów, ponieważ odpady te osadzają
się w kanale sanitarnym, w konsekwencji uniemożliwiając właściwy
przepływ ścieków. Jednym z naj-

większych problemów są notorycznie
zapychające się zanieczyszczeniami
pompy oraz następstwa tego w postaci uszkodzeń uszczelnień i usterek
elektrycznych. A koszty napraw czy
zakupu nowych pomp są bardzo wysokie. Wartość nowego
egzemplarza wynosi
nawet kilkadziesiąt
tysięcy złotych, a naprawy od kilku do
kilkunastu tysięcy. Po
raz kolejny apelujemy do użytkowników
sieci kanalizacyjnej
o niewrzucanie do
ubikacji chusteczek
nawilżanych. Stanowią one bardzo
duży problem eksploatacyjny dla całej
infrastruktury ściekowej, poczynając
od zapychających się

odpady, które nie
powinny być zrzucane do sieci kanalizacyjnej
zużyte oleje silnikowe, rozpuszczalniki
itp. substancje (odpady)

farby, lakiery oraz
impregnaty, przeterminowane lekarstwa, przeterminowane środki
ochrony roślin
Tak wygląda pompa po zatkaniu
i uszkodzeniu przez chusteczki
nawilżane
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kolektorów ściekowych i studzienek,
poprzez pompy w przepompowniach
ścieków, aż po urządzenia wchodzące w skład ciągu technologicznego
i oczyszczani.
M.Sienkiewicz

To akcja, zorganizowana przy współudziale Lubuskiego Centrum Produktu
Regionalnego w Zielonej Górze oraz
Rady Programowej Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego, przy
wsparciu wicemarszałka Stanisława
Tomczyszyna.
Jej celem jest rozpropagowywanie
produktów regionalnych oraz okazanie
solidarności poprzez kupowanie produktów regionalnych, wytwarzanych
na terenie Ziemi Lubuskiej i uświadomienie, jak ważny jest lokalny biznes,
który napędza lokalną gospodarkę.
Jak podkreślił podczas konferencji
prasowej 21 maja br. wicemarszałek
Stanisław Tomczyszyn - nowa rzeczywistość, w której przyszło nam
żyć wymogła na nas konieczność
dostosowania się do nowych zasad.
Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego, chcąc okazać wsparcie lokalnym
producentom, zorganizowało akcję, w
której zachęca do nabywania regionalnych produktów wytworzonych
przez producentów z województwa
lubuskiego.
Organizatorem są: Lubuskie Centrum
Produktu Regionalnego w Zielonej

Górze, Rada Programowa Lubuskiego
Centrum Produktu Regionalnego, przy
wsparciu wicemarszałka Stanisława
Tomczyszyna.
Zaczęliśmy platformą cyfrową Lubuski Bazarek, która ma umożliwić
wymianę informacji i skrócić łańcuch
między producentem a klientem.
Ma wspierać i promować lubuskich
producentów oraz ułatwić możliwość
nabycia produktu. Na bazarku mogą się
ogłaszać producenci z województwa
lubuskiego – dodał wicemarszałek.
Akcja „Wspieraj lubuskich producentów, kupuj lokalnie” podzielona jest
na cztery etapy - dodał dyrektor LCPR
Jacek Urbański.
ETAP 1 - CEL:
UŁATWIENIE SPRZEDAŻY - BAZAREK LUBUSKI - ON LINE
W czasie, gdy większość sklepów
była zamknięta, wydarzenia lokalne
odwołane, a niektóre targowiska nieczynne, LCPR stworzyło możliwość
prezentacji oferty przez sprzedającego
online – powstał Bazarek Lubuski platforma, za pomocą której można
ogłaszać chęć kupna, bądź sprzedaży

węglowodory ropopochodne, które stanowią podstawową część wymienionych obok substancji są silnymi
truciznami dla większości organizmów wodnych. Z tego
też względu utrudniają (hamują) procesy biologicznego
oczyszczania ścieków. Jedna kropla ropy naftowej skutecznie zanieczyszcza 1000 litrów wody. Niezależnie od
skutków, wprowadzenie tych substancji do sieci kanalizacyjnej przyczynić się może do stworzenia bardzo niebezpiecznych warunków dla pracowników obsługujących sieć
kanalizacyjną
Wymienione substancje wykazują dużą trwałość (są trudno biodegradowalne). Ścieki zawierające te substancje,
pomimo poddaniu ich biologicznemu oczyszczaniu, stanowią bardzo duże zagrożenie dla większości organizmów
wodnych, żyjących w wodach, do których zrzucane są
ścieki oczyszczone. Substancje te przyczyniają się także
do znacznego zmniejszenia skuteczności i efektywności
oczyszczania ścieków
M AG A Z Y N L U B S K I N R 12/2020 ( 359 )

produktów.
Bazarek działa od 8 kwietnia 2020
roku, zrzesza ponad 1430 osób.

do okazania solidarności, wsparcia
lokalnych producentów i kupowania
na bazarku lubuskim i targowiskach.

ETAP 2 - CEL:
INFORMACJA O CZYNNYCH
TARGOWISKACH - MIEJSCE
„TU I TERAZ”
LCPR nawiązało kontakt z blisko 40
urzędami miast i gmin z województwa
lubuskiego, w których są czynne targowiska, w celu rozpropagowania akcji:
„Wspieraj lubuskich producentów,
kupuj lokalnie”. Mapka czynnych
targowisk wraz z godzinami otwarcia
znajduje się na stronie www.lcpr.pl, w
zakładce Aktualności. LCPR zachęca

ETAP 3 - CEL:
PROMOWANIE PRODUCENTA
LUBUSKIEGO – CERTYFIKACJA
Warto wspierać LUBUSKICH producentów, kupować ich wyroby m.in.
na targowiskach, Bazarku Lubuskim.
Osoby/ firmy produkujące i prowadzące działalność na terenie województwa
lubuskiego mogą ubiegać się o Certyfikat – Producent Lubuski. Wystarczy
wypełnić formularz znajdujący się na
stronie www.lcpr.pl w zakładce Certy-

ETAP 4 - CEL:
PRODUKT LUBUSKI
Przeprowadzenie konkursu na przyznanie tytułu Produkt Lubuski. Kupujący
będą mogli nabywać certyfikowane,
wysokiej jakości Produkty Lubuskie
oznaczone specjalnym znakiem. Dodatkowo zorganizowano konkurs na
Ulubionego Producenta Lubuskiego.
Udział może wziąć każdy. Wystarczy
odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego
kupuję produkty regionalne? oraz
wskazać Producenta, którego konsument darzy największym uznaniem
i zaufaniem. Do wygrania zestawy
produktów regionalnych.
Zapraszamy do odwiedzenia strony
www.lcpr.pl, oraz wspierania lokalnych producentów!
A-M

MGOPS wspiera seniora!
Przedstawiciele władz miasta, wykonawcy oraz głównego inwestora podczas
oficjalnego przecięcia wstęgi na wyremontowanym moście w Tarnowie.

jakie jest oddziaływanie tych substancji, jeżeli zostaną
zrzucone do sieci kanalizacyjnej

fikat Producent Lubuski. https://lcpr.pl/
certyfikat-producent-lubuski/
Celem jest identyfikowanie Lubuskiego Producenta za pośrednictwem
Certyfikatu Producent Lubuski oraz
utożsamianie producenta z regionem
– Certyfikat potwierdzający, że producent jest z województwa lubuskiego.

co powinniśmy z
nimi zrobić
przekazywać do
punktu odbioru odpadów niebezpiecznych

Nowym mostem
do Tarnowa!
W piątek 27 listopada w samo południe
oficjalnie oddano do użytku wyremontowany most w Tarnowie. W otwarciu na
zaproszenie Burmistrza Lubska Janusza
Dudojcia udział wzięli przedstawiciele
Nadleśnictwa Lubsko, Nadleśniczy
Leszek Banach, Dyrektor Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych z Zielonej
Góry Wojciech Grochala, wykonawca
robót Marek Gauza, inspektor nadzoru
Eryk Wroński, Radni Rady Miejskiej
w Lubsku oraz przedstawiciele Urzędu
Miejskiego w Lubsku.
Inwestycja była ważna przede wszystkim dla mieszkanców Tarnowa, służb
leśnych, porządkowych i ratunkowych.

Burmistrz podziękował wykonawcy
robót, firmie GAUZA Budowa, Remonty
Mostów Marek Gauza z Zielonej Góry
oraz radnym za współpracę, której efekty
służą miastu i mieszkańcom.
Przede wszystkim podziękował za
finansowe wsparcie, które pozwoliło
Gminie Lubsko na wykonanie tego
zadania. Znaczną część kosztów w kwocie 280 000,00 zł pokryło Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe,
Nadleśnictwo Lubsko z siedzibą w
Lubsku, na podstawie porozumienia w
sprawie realizacji ww. zadania z dnia
10.03.2020 r.
A-M

przekazywać do
punktu odbioru odpadów niebezpiecznych

Nowa konstrukcja mostu spełnia wszelkie wymogi techniczne.

MGOPS w Lubsku realizuje program
rządowy „Wspieraj Seniora” na rok
2020, który jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej
(w szczególnych przypadkach osób
poniżej 70 roku życia), w zakresie
ochrony przed zakażeniem Covid-19,
w związku z utrzymującym się stanem
epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów
(art. spożywcze, środki higieny osobistej – koszt zakupów pokrywa Senior)
lub załatwienie spraw urzędowych
niewymagających podpisu Seniora.
Jak wygląda mechanizm udzielania
pomocy w ramach programu?
Krok 1. Osoba starsza w wieku 70 lat
i więcej, która zdecyduje się pozostać
w domu w związku z utrzymującym
się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w
ramach programu Solidarnościowy
Korpus Wsparcia Seniorów - 22 505
11 11
Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do
ośrodka pomocy społecznej w danej
gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej lub senior kontaktuje się bezpośrednio z MGOPS
w swojej gminie.

Z programu mogą skorzystać osoby
starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może
być udzielona osobie przed 70. życia.
Szczególne sytuacje oznaczają brak
możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu
zdrowia oraz sytuacji rodzinnej lub
społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji ośrodka
pomocy społecznej.
Na jaką pomoc mogą liczyć osoby
starsze w ramach programu?
W ramach programu osobom starszym mogą być dostarczone artykuły
podstawowej potrzeby, tj. artykuły
spożywcze, środki higieny osobistej.
Koszty zakupów pokrywa Senior.
Osoba wspierająca seniora może
również wykonać (nieodpłatnie)
czynności związane z codziennym
funkcjonowaniem, np. sprawy urzędowe (jeżeli zakres tych usług nie
wymaga upoważnienia od Seniora lub
udostępnienia danych wrażliwych),
wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług
na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym.
Czy usługa pomocy osobom starszym
jest świadczona jednorazowo czy
może być realizowana wielokrotnie?

W zależności od zorganizowania usługi wsparcia przez ośrodek pomocy
społecznej i potrzeb osoby starszej w
wieku 70 lat i więcej (np. może być
świadczona raz w tygodniu, bądź kilka
razy w czasie trwania programu).
Seniorze!
JEŚLI ZE WZGLĘDU NA STAN
ZDROWIA LUB LĘK PRZED ZACHOROWANIEM NIE CHCESZ
OPUSZCZAĆ SWOJEGO DOMU
SKONTAKTUJ SIĘ Z MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBSKU
ZADZWOŃ!!!
68 455 83 80,
68 455 83 82,
68 455 83 83,
lub na nr infolinii 22 505 11 11
A-M

Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy
społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie
i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu
zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły
spożywcze, środki higieny osobistej.
Krok 4. Koszty zakupów pokrywa
Senior
Kto może skorzystać z programu?
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KRONIKA STRAŻACKA
W GMINIE

AWANSE Z OKAZJI NARODOWEGO
ŚWIETA NIEPODLEGŁOŚCI W KP
PSP
W ŻARACH
Komendant Powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej w Żarach st. kpt. Mariusz Morawski z okazji Narodowego
Święta Niepodległości wyróżnił
strażaków mianując ich na wyższe
stanowiska służbowe oraz przyznał wszystkim funkcjonariuszom
i pracownikom cywilnym nagrody
pieniężne. Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej nadał
stopień: starszego aspiranta dla
aspiranta Damiana Frankowskiego.
Lubuski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej w
Gorzowie Wlkp. nadał stopień:
młodszego ogniomistrza dla ogniomistrza Tomasza Matusiewicza,
starszego sekcyjnego dla sekcyjnego
Łukasza Piątkowskiego. Komendant
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach mianował z dniem
1 grudnia 2020 roku na wyższe
stanowisko służbowe: starszego
technika Dawida Lewandowskiego,
starszego operatora sprzętu Witolda
Lepko, operatora sprzętu Zbigniewa
Januszewskiego, młodszego operatora sprzętu: Pawła Mruka, Piotra
Zgórskiego, starszego ratownika

kierowcę Adama Gynienko, kierowcę
Mirosława Krzywokulskiego, Wojciecha Szczepanowicza, ratownika
kierowcę Dawida Browczukowskiego. Wszystkim awansowanym
serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.

Nowoczesna kamera termowizyjna
jest na wyposażeniu JRG Lubsko

ZAKUP KAMERY TERMOWIZYJNEJ
DLA KP PSP
W ŻARACH
Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Żarach zakupiła kamerę termowizyjną wraz z
osprzętem, która umożliwi bezpośrednio zapobieganie zagrożeniom
mającym wpływ na bezpieczeństwo
życia, zdrowia ludzi i zwierząt, a
także ochronę środowiska. Sprzęt
jest wykorzystywany w Jednostce
Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej
Straży Pożarnej w Lubsku. Użycie
kamery termowizyjnej w istotny
sposób wpłynie naa likwidację zagrożeń chemicznych i ekologicznych,
w tym ocenę rozmiarów powstałego
zdarzenia i będzie umożliwiało między innymi rozpoznawanie zagrożeń,
analizowanie powstałych awarii,
prognozowanie rozwoju skażeń.
Podczas gaszenia pożarów użycie
kamery termowizyjnej z osprzętem
przyspieszy lokalizację gorących

punktów oraz wyszukiwanie źródeł
ciepła, co wpłynie na ograniczenie
rozmiaru zdarzenia. Koszt realizacji
zadania wyniósł 41.750,00 zł. Zakup
został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej
Górze w kwocie 20 750,00 zł oraz
Funduszu Wsparcia PSP w kwocie
21 000,00 zł.
PODZIĘKOWANIA
ZA PRZYŁBICE
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach st.
kpt. Mariusz Morawski w imieniu
własnym, wszystkich funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych
pragnie złożyć serdeczne podziękowania dla Pana Sławomira Bielika
– Prezesa Zarządu firmy „Relpol”
S.A. za przekazanie 100 przyłbic
ochronnych. Dzięki takim formom
wsparcia wierzymy, że nasza służba
jest doceniana i pozytywnie odbierana. Komendant Powiatowy PSP
w Żarach pragnie złożyć również
podziękowania dla st. ogn. Łukasza
Rubczyńskiego, który był zaangażowany w nieodpłatne pozyskanie
przyłbic.
Opr. M.Sienkiewicz

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.

„BRAK DZIECI
A DZIEDZICZENIE”
Zdarza się tak, czy to na
skutek świadomego wyboru, czy też
z powodu innych okoliczności, że małżeństwo nie posiada dzieci. Jednakże
w trakcie jego trwania małżonkowie
dorabiają się wspólnie dość dużego
majątku. Proza życia jest taka, że zazwyczaj któryś z małżonków odchodzi
jako pierwszy. Oprócz oczywistej
straty i traumy jakie rodzi ten fakt u
wdowy bądź wdowca pojawiają się
kolejne problemy, mianowicie kto i
w jakiej części dziedziczy po osobie
zmarłej bezdzietnie.
Zagadnienie to regulują
przepisy kodeksu cywilnego. Zgodnie
z art. 932 § 1 kc w braku zstępnych
spadkodawcy powołani są do spadku
z ustawy jego małżonek i rodzice.
Zgodnie z § 2 tego artykułu udział
spadkowy każdego z rodziców, które
dziedziczy w zbiegu z małżonkiem
spadkodawcy, wynosi jedną czwartą
całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica
nie zostało ustalone, udział spadkowy
matki spadkodawcy, dziedziczącej w
zbiegu z jego małżonkiem, wynosi
połowę spadku.  Jak stanowi zaś § 3 w
braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych. W myśl §
4 jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy
nie dożyło otwarcia spadku, udział
spadkowy, który by mu przypadał,
przypada rodzeństwu spadkodawcy w
częściach równych. § 5 mówi z kolei, że
jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spad-
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kodawcy nie dożyło otwarcia spadku
pozostawiając zstępnych, udział
spadkowy, który by mu przypadał,
przypada jego zstępnym. Podział tego
udziału następuje według zasad, które
dotyczą podziału między dalszych
zstępnych spadkodawcy. Ostatni 6 §
dotyczy sytuacji jeżeli jedno z rodziców
nie dożyło otwarcia spadku i brak jest
rodzeństwa spadkodawcy lub ich
zstępnych, wtedy udział spadkowy
rodzica dziedziczącego w zbiegu z
małżonkiem spadkodawcy wynosi
połowę spadku.
Tak więc po osobie zmarłej,
która nie pozostawił po sobie zstępnych, na podstawie ustawy małżonek
dziedziczy wespół z rodziną zmarłego.
Połowa spadku przypada jemu druga
połowa, w zależności od sytuacji w
rodzinie spadkodawcy, należeć się
będzie rodzicom zmarłego, bądź
jego rodzeństwu lub zstępnym tego
rodzeństwa. Taka sytuacja może być
oceniania z punktu widzenia bezdzietnych małżonków jako niesprawiedliwa
ponieważ skutkuje tym, że część
wspólnie wypracowywanego przez
lata majątku wspólnego trzeba będzie
„oddać” rodzinie zmarłego.
Jest jednak sposób by uchronić się od tej mało przyjemnej konieczności. Otóż wystarczy, że oboje
bezdzietni małżonkowie sporządzą testamenty, w których będą powoływać
się wzajemnie do dziedziczenia całości
spadku. Testament taki spowoduje, że
rodzina bezdzietnego spadkodawcy
zostanie odsunięta od dziedziczenia.
Co istotne, w większości przypadków

sporządzenie takiego testamentu spowoduje także, że odpadnie konieczność płacenia zachowku. Nie jest przy
tym konieczne wydziedziczenie ani pozbawienie prawa do zachowku. Temat
zachowku poruszany już był przeze
mnie w jednym z wcześniejszych artykułów, jednakże na potrzeby tego
obecnie rozpatrywanego zagadnienia
warto w skrócie przypomnieć sobie
czym jest zachowek. Zgodnie z treścią
art. 991 § 1 kc wstępnym, małżonkowi
oraz rodzicom spadkodawcy, którzy
byliby powołani do spadku z ustawy,
należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie
trzecie wartości udziału spadkowego,
który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś
wypadkach - połowa wartości tego
udziału (zachowek). Zgodnie z § 2 jeżeli
uprawniony nie otrzymał należnego
mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny,
bądź w postaci powołania do spadku,
bądź w postaci zapisu, przysługuje mu
przeciwko spadkobiercy roszczenie o
zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej
do pokrycia zachowku albo do jego
uzupełnienia.
Jak widać w przepisach
określających listę osób uprawnionych
do zachowku nie wskazano braci i
sióstr. Zachowek należy się jedynie
małżonkowi, zstępnym oraz rodzicom
spadkodawcy, którzy byliby powołani
do dziedziczenia z mocy ustawy, a
nie zostali skutecznie wydziedziczeni
i pozbawieni prawa do niego. Do-

świadczenie życiowe daje podstawy
by stwierdzić, że częściej mają miejsce
sytuacje, kiedy to rodzice umierają
przed dziećmi, a nie odwrotnie.  Tak
więc powołanie w testamencie do
dziedziczenia wyłącznie małżonka
w przeważającej liczbie przypadków
pozwoli skutecznie zabezpieczyć
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swoją drugą połówkę od konieczności
jakichkolwiek spłat na rzecz rodziny
bezdzietnego spadkodawcy.  
Adwokat Michał Wójcicki

Orkiestra gra w Lubsku jak
co roku, mimo pandemii.
Więcej szczegółów już
wkrótce na facebooku
Magazynu Lubskiego.

W GMINIE

KRONIKA POLICYJNA

W październiku przeprowadzono 296
interwencji, zgłoszonych przez mieszkańców Lubska, Jasienia oraz Brodów.
Na gorącym uczynku zatrzymano aż 11
sprawców przestępstw. Najwięcej osób
podejrzewanych o dokonanie kradzieży
mienia. Ponadto 5 osób poszukiwanych
do odbycia kary pozbawienia wolności, 3
osoby doprowadzono do wytrzeźwienia.
Ujawniono 86 sprawców wykroczeń. Z
tej liczby to 15 przeciwko bezpieczeństwu
w komunikacji, 10 zakłóceń porządku
publicznego, 6 z ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i około 30 z kategorii przepisów
porządkowych związanych ze stanem
pandemii. Większość spraw zakończono na
miejscu nałożeniem mandatu lub pouczeniem. Skierowano 27 wniosków o ukaranie
do sądu, głównie przeciwko występkom
drobnych kradzieży i zakłóceniom porządku. Odnotowano 14 zdarzeń drogowych
bez poważnych zdarzeń drogowych. Jako
główne przyczyny można podać: nieustąpienie pierwszeństwa oraz niedostosowanie prędkości do warunków ruchu.
*
W listopadzie przeprowadzono 271 interwencji zgłoszonych przez obywateli.
Na gorącym uczynku popełniania przestępstw zatrzymano 5 sprawców kradzieży
i włamań. Zatrzymano 12 poszukiwanych,
ukrywających się przed policją, w tym osoby nieletnie na tzw. ucieczce z ośrodków
wychowawczych. Do wytrzeźwienia
doprowadzono 2 mieszkańców Lubska.
Ujawniono 57 wykroczeń, w podziale
27 w związku z wprowadzonym stanem
pandemii, 13 z bezpieczeństwem w komunikacji, 7 czynów przeciwko mieniu, 6
zakłóceń pporządku publicznego. Do sądu
skierowano 12 wniosków o ukaranie. Odnotowano 18 kolizji drogowych; powody
te same, co w październiku.
*
Na początku października dyżurny odnotował takie oto zgłoszenie, że po lubskim
osiedlu chodzi mężczyzna z różdżką
(patyk z czerwonym światłem na końcu).
Po chwili miał przejść ze swoim kolegą
do bloku obok, obaj byli zamaskowani,
kręcili się podejrzanie koło zaparkowanych
aut. Skierowany na miejsce patrol policji
ustalił, że byli to pracownicy gazowni, wyposażeni w charakterystyczne narzędzie do
kontroli instalacji. Na twarzach posiadali
maski, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Brawo dla jednego z mieszkańców
za czujność.
*
W nocy z 10/11 października, około godz.
1:30 na ul. Wrocławskiej w Lubsku patrol
zauważył podejrzany pojazd. Po zastosowaniu sygnałów do zatrzymania, auto
przyspieszyło, oddalając się w kierunku
osiedla. Policjanci przystąpili do pościgu.
Pojazd został zatrzymany po przejechaniu
kilkuset metrów. Kierujący oświadczył, że
uciekał, ponieważ nie miał prawa jazdy.
Ponadto okazało się, że pojazd nie jest
dopuszczony do ruchu i miał założone
tablice rejestracyjne z innego auta.
Teraz kierowcy grozi nieporównywalnie
wyższa grzywna niż miałby udać się na
kurs prawa jazdy.
*
w godzinach wieczornych, 11 października, na jeden z lubskich ulic, patrol zauważył nieprawidłowo zaparkowany pojazd.
Okazało się, że na miejscu pasażera siedzi
mieszkaniec Jasienia, który wyjaśnił, że
przyjechał tu z dwójką znajomych, ale poszli oni do pobliskiej kamienicy, odwiedzić
znajomych, a on sam siedzi w zimnym
aucie, od blisko pół godziny. W trackie
legitymowania mężczyzny, do pojazdu

Nadal trwają poszukiwania Jana
Łukasiewicza.

Nasz policjant wykazał się obywatelską postawą.

podeszły dwie osoby. Okazało się, że to
oni podróżowali tym pojazdem. Po wykonaniu szeregu czynności, jako kierującego
ustalono mężczyznę, który podszedł do
pojazdu. Nie posiadał on nigdy uprawnień
do kierowania pojazdami. Natomiast jego
towarzyszka, została zatrzymana jako
osoba poszukiwana do kary pozbawienia
wolności w Zakładzie Karnym „Krzywaniec”. Niedoszły kierujący został ukarany
grzywną, a kobieta trafiła za kratki.
*
Kolejnej nocy na ul. Wrocławskiej, około
godz. 03:40, zainteresowanie policjantów
wzbudził również pojazd. I tym razem nie
zawiodło czujne oko i doświadczenie. Po
zatrzymaniu auta do kontroli drogowej,
okazało się, że kierujący jest w stanie
po użyciu alkoholu, a do tego posiada
orzeczony, wieloletni zakaz prowadzenia
pojazdów, a samu auto nie powinno się
poruszać po drogach. W tym przypadku
kierującemu grozi kilkuletnia odsiadka.
*
Pod koniec października z terenu gminy
Brody wpłynęło zgłoszenie o kradzieży.
Skierowani na miejsce policjanci, w rozmowie z nietrzeźwym mężczyzną ustalili,
że skradziono mu 3 motocykle i wiertarkę.
Twierdził on, że dokonał tego jego znajomy. Po dalszych czynnościach okazało
się, że takie zdarzenie miało miejsce, ale
4 lata temu a sprawa została już dawno
wyjaśniona.
*
W jednym z listopadowych wieczorów
wpłynęło zgłoszenie o kradzieży w markecie w Lubsku.
Na miejscu zastano sprawcę, który ukradł
dwie butelki whisky o wartości ponad
180zł. Towar został zwrócony do sklepu.
Sprawa zakończyła się mandatem. Podczas czynności okazało się, że sprawca
jest poszukiwany przez prokuratora za
dokonywanie innych kradzieży. Gdyby nie
jego chciwość, w dalszym ciągu unikałby
spotkania z organami ścigania.
*
Policjant służby dyżurnej z lubskiego
komisariatu - sierżant sztabowy Damian
Musiał - w czasie wolnym (23 listopada)
wyszedł na spacer ze swoim psem na
jednej z ulic Żar. W pewnej chwili zauważył dwóch mężczyzn, którzy wybiegli z
pobliskiego sklepu. W rękach trzymali
jakieś rzeczy, a za nimi wybiegła ekspedientka. Policjant, widząc tę sytuację, bez
chwili wahania ruszył za uciekającymi.
Po krótkim pościgu zatrzymał dwóch
mieszkańców Żar w wieku 27 i 30 lat. Jak
się okazało, chwilę wcześniej weszli do
sklepu, z którego zabrali alkohol i papierosy, a następnie wybiegli, bez uiszczenia
zapłaty. Dzięki szybkiej i profesjonalnej

reakcji policjanta, nieuszkodzony towar
powrócił na półki sklepowe, a mężczyźni
odpowiedzą teraz za swoje postępowanie.
Taką postawą policjanci potwierdzają swój
profesjonalizm oraz zasadę, która mówi o
tym, że policjantem jest się zawsze.
*
Dotychczas ofiarami oszustów działających w sieci byli kupujący, teraz wzmożoną czujnością muszą wykazać się także
sprzedający towar na aukcjach internetowych. Dokonując bardzo wielu transakcji
za pośrednictwem Internetu jesteśmy już
mądrzejsi i bardziej czujni. Słyszeliśmy o
metodach na blik, o nieuczciwych sprzedających, którzy oferują towar do sprzedaży,
a po otrzymaniu wpłaty kontakt z nimi się
urywa, towaru natomiast nie ma. Teraz
pojawiły się nowe sposoby wyłudzenia
pieniędzy. Do żarskiej komendy wpłynęło
zawiadomienie, gdzie pokrzywdzonym
jest sprzedający. Mężczyzna wystawił na
portalu internetowym towar do sprzedaży.
Na jego ogłoszenie odpowiedział, jak się
później okazało oszust. Za pośrednictwem
znanego komunikatora, na telefon komórkowy wysłał wiadomość z zapytaniem,
czy ogłoszenie jest aktualne. W kolejnej,
że zapłacił za towar i prosi o wysyłkę.
W wiadomości załączony był link do
strony, za pomocą której sprzedający miał
odebrać rzekomo przelane pieniądze. Po
kliknięciu w link otworzyła się strona, na
której widniało logo jednego z banków. Pokrzywdzony wpisał tam dane swojej karty
bankowej oraz wcisnął przycisk „odbierz
przelew”. Pieniądze jednak nie wpłynęły
na jego konto, a kontakt z kupującym się
urwał; co więcej okazało się, że stracił on
ponad tysiąc dwieście złotych.
*
Wraz ze spadkiem temperatury i ochłodzeniem policjanci systematycznie sprawdzają miejsca, w których mogą przebywać
bezdomni. Zimne noce stanowią poważne
zagrożenie dla życia i zdrowia nie tylko dla
nich, ale także osób w podeszłym wieku
mieszkających samotnie lub nietrzeźwych.
Nie bądźmy obojętni i alarmujmy o zagrożonych wychłodzeniem. Jesień i zima
to czas bardzo trudny dla bezdomnych.
Spadki temperatury szczególnie w nocy
stanowią dla nich poważne zagrożenie.
Osoby samotne w podeszłym wieku, chore,
ale także nietrzeźwe narażone są na utratę
życia lub zdrowia. Dlatego policjanci z żarskiej komendy o tej porze roku sprawdzają
pustostany, altany, parki oraz wszystkie
inne miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne. Niskie temperatury mogą
spowodować, że ich życie i zdrowie będzie
zagrożone poprzez wychłodzenie organizmu. Szczególnej uwagi wymagają także
osoby starsze, które mieszkają samotnie.

Pozostańmy czujni szczególnie, gdy temperatura spadnie poniżej zera. Każdy z nas
może pomóc w takiej sytuacji, dlatego nie
bądźmy obojętni, informujmy dzwoniąc
na numer 112. Jeden taki telefon może
uratować komuś życie. Warto skorzystać
także z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. To aplikacja, która posiada
zakładkę „osoba bezdomna wymagająca
pomocy”. W ten sposób również można
informować o miejscach przebywania
bezdomnych. Policjanci sprawdzą każde
takie zgłoszenie.
*
Oszuści nie ustępują w bezprawnych
działaniach. Co jakiś czas wracają. I to ze
zdwojoną siłą. Nie ma co się łudzić - oszuści będą kontynuowali swą przestępczą
działalność. Ale to od nas samych zależy,
czy ich łowy będą okazałe czy też zakończą się fiaskiem i szybkim zatrzymaniem
oszustów. A nasi policjanci wielokrotnie
już pokazywali, że potrafią profesjonalnie
rozwikłać zagadki dotyczące tego, kto
stoi za oszustwem i skutecznie docierać
do przestępców, odzyskując wyłudzone
pieniądze. Sposób działania oszustów,
choć ma wiele legend, zawsze opiera się na
tym samym mechanizmie- stworzyć wiarygodną historię, przekonać, że ta dotyczy
właśnie osoby, z którą się rozmawia i złapać swą ofiarę w pułapkę psychologiczną,
konsekwencją czego jest przekazanie wysokich kwot pieniędzy. Bez znaczenia jest
podawanie zawodu oszusta w momencie
jego przestępczej działalności. Czy jest to
fałszywy policjant, wnuczek, córka, czy
pracownik narodowego funduszu zdrowia,
to wielu seniorów i tak daje im wiarę. Tu
apel do wszystkich, żeby przestrzegali
starsze osoby w codziennej rozmowie o
zagrożeniach, jakie istnieją. Wielu w ten
sposób dowiedziało się o oszustach, zanim
ci zdążyli do nich zadzwonić. Dzięki temu
nie stracili oszczędności życia i szybko
powiadomili prawdziwych policjantów.
Pamiętajmy, że oszuści ogarnięci chęcią
posiadania pieniędzy, nie cofną się przed
żadnym sposobem ich zdobycia i bardzo
często żerują na uczuciach starszych,
wrażliwych, chętnych do pomocy osób.
Ważne, żeby nie wpuszczać do domu
nieznajomych osób, nie przekazywać
obcym pieniędzy ani nie przelewać ich
na podane konta. Jeśli ktoś informuje nas
o jakimś wydarzeniu w rodzinie, prosimy
zadzwonić i potwierdzić taką informację.
W razie jakichkolwiek wątpliwości należy
natychmiast poinformować policję.
*
Kilka osób straciło łącznie kilkadziesiąt
tysięcy złotych, po tym jak uwierzyli, że
należy dokonać niewielkiej dopłaty do
paczki. Kliknięcie we wskazany w smsie
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link dało możliwość rzekomego przelewu.
W rezultacie oszuści przejęli kontrolę nad
kontami bankowymi i wyprowadzili z
nich łącznie kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Policjanci przypominają, by uważać na podejrzane wiadomości, zwłaszcza w okresie
przedświątecznych zakupów. Mechanizm
działania był identyczny. Na telefon
przychodził sms z informacją, że do zamówionej paczki należy dopłacić jedynie
50 groszy. Niestety kilka osób uwierzyło
w tą wiadomość i weszło we wskazany
link do internetowej strony. Po wybraniu
banku osoby te wpisywały loginy i hasła.
To oznaczało, że te dane automatycznie
trafiały do oszustów, bo strona internetowa
została spreparowana. Funkcjonariusze
przypominają, by uważać na podobne wiadomości. Zwłaszcza w gorącym okresie
świątecznych zakupów. Wielu z nas wybierze zakupy online. Trzeba jednak uważać,
by nie stracić swoich pieniędzy. Począwszy
od super okazji i zakupów w niespotykanie
niskich cenach w nieznanych sklepach, po
zapłatę za dostawę. W każdym momencie
musimy zachować koncentrację, by zamawianie prezentów nie okazały się przykrą
niespodzianką. Na każdym etapie operacji
finansowych dokładnie sprawdzajmy adres
strony internetowej. Szata graficzna banku
czy firmy kurierskiej może być bliźniaczo
podobna. Nie wprowadzajmy tam danych
logowania, bo trafiają one bezpośrednio
do oszustów. W ciągu kilku minut są w
stanie, bez naszej wiedzy, przelać całe
oszczędności.
*
Policjanci z Lubska, Żar i innych jednostek
przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję
poszukiwania zaginionego Jana Łukasiewicza z Lubska. Mężczyzna wybrał się na
grzyby w rejonie miejscowości Dłużek.
W poszukiwania zaangażowane były
ogromne siły policyjne, wspierane przez
przedstawicieli innych służb. Przypomnijmy, że we wtorek (10 listopada), około
godziny 11.00, 76-letni
J. Łukasiewicz, wspólnie z żoną, wybrał
się na grzyby. Samochód zaparkował za
miejscowością Dłużek, przy stawie. Miał
oczekiwać na żonę przy pojeździe, jednak,
kiedy kobieta powróciła po godzinie, mężczyzny już nie było. Zaginiony ubrany był
w odzież ciemnego koloru i miał ze sobą
czerwone wiaderko. Policjanci, gdy tylko
dowiedzieli się o zaginięciu mężczyzny od
razu przystąpili do działania. Ogłoszono
alarm dla wszystkich funkcjonariuszy,
których w poszukiwaniach wspierali
policjanci z innych jednostek garnizonu
lubuskiego m.in. Zielona Góra, Gorzów
Wlkp., Nowa Sól, Krosno Odrzańskie,
Gubin, Żagań, strażacy, strażnicy leśni,
specjalistyczna jednostka ratowniczo-poszukiwawcza OSP Jarogniewice,
sekcja poszukiwawcza OSP Jasień, OSP
Górzyn, OSP Stara Woda, OSP Chocicz
oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości i rodzina. Każdego dnia do działań
poszukiwawczych stawiało się około 100
funkcjonariuszy. Wykorzystywane były
także psy tropiące oraz sprzęt techniczny
w postaci dronów, kamer termo i noktowizyjnych. Poszukiwania są kontynuowane,
przy wsparciu funkcjonariuszy z Komendy Głównej Policji, z wykorzystaniem
specjalistycznych urządzeń m.in. dronów,
służących szczegółowym badaniom terenów bagiennych i niedostępnych. Prosimy
wszystkie osoby, które w dniu 10 listopada
poruszały się drogą Lubsko-Tuplice i widziały wskazanego mężczyznę o kontakt z
policją pod numerami: 112, 47 794 14 11
lub 47 794 12 11.
Opr. M.Sienkiewicz
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KOLEJ W LUBSKU - PO KOLEI

cjonująca w latach 1897-1945

Nazwa stacji - Lubsko Południowe - funk

Historia kolei w Lubsku
rozpoczyna się w
roku 1846, wraz z
oddaniem do użytku
linii kolejowej Berlin –
Wrocław.
Plany powstania linii, która połączy Wrocław z Berlinem powstały
już około 1830 r., jednak ich realizacji doczekały się w 1842 roku,
kiedy do użytku oddano pierwszy
jej odcinek z Berlina do Frankfurtu
n. Odrą. Kolejne lata mijały na
sporach, które toczyły ze sobą
miasta brandenburskie i śląskie,
powołując konkurujące ze sobą
komitety, walczące o poprowadzenie linii w swoim sąsiedztwie.
Spory jak ma przebiegać linia rozstrzygnęły dopiero władze Prus,
organizując konferencję, której
efektem było zawiązanie w 1843 r.
Towarzystwa Kolei Dolnośląsko-Marchijskiej. Jeszcze w tym
samym roku rozpoczęła się budowa linii do Legnicy przez Gubin,
Żary, Węgliniec i Zebrzydowę.
Ukończono ją pod koniec 1844
r. Kolejny odcinek do Bolesławca powstał rok później. Ostatni
odcinek Żary – Lubsko został
przekazany do użytku 1 września
1846 r. Dworzec kolejowy w
Lubsku zbudowany w 1845 r.
był najstarszym dworcem w woj.
lubuskim i docenianym za "wyjątkową urodę". Cała linia Berlin
– Wrocław wynosiła wtedy 359
km., a pokonanie jej zajmowało
ok 13 godzin, co w tamtym czasie
było niezwykłym osiągnięciem.
Pierwsze sześć lat linia należała do
prywatnych właścicieli. Dopiero
w 1852 r. z uwagi na strategiczne
znaczenie, przeszła w państwowe
ręce. Rozpoczęto budowę drugiego toru, która zakończyła się
ok 1860 r. Linia uzyskała wtedy
status magistrali i najszybszego

Dworzec Kolejowy około 1899 roku - widok z torów. Nie było jeszcze
zadaszenia peronów. Widok obejmuje stronę południową (wjazd od Jasienia
i Tuplic).
połączenia stolicy Prus ze Śląskiem.
Rok 1875 przyniósł kolejny przełom.
Oddano do eksploatacji odcinek,
który skrócił odległość między Berlinem a Wrocławiem o 30 km. Była
to trasa Miłkowice – Żagań – Bieniów – Jasień, zwana „skrótówką".
Początkowo ruch tą drogą odbywał
się jednotorowo. Drugi tor powstał
dopiero na początku XX wieku.
Stacją węzłową Lubsko stało się w
1897 roku po uruchomieniu odgałęzienia przez Tuplice i Łęknicę do
Weißwasser. Pierwszego maja 1914
roku uroczyście otwarto linię Lubsko
- Krosno Odrzańskie.
W latach 1916-1918, Berlinką przez
Lubsko i Żagań przejeżdżał tzw.
„Balkanzug” - niemiecki interkontynentalny pociąg pospieszny relacji
Berlin – Konstantynopol, który miał
zastąpić zawieszony z powodu działań zbrojnych „Orient Express” z
Paryża do Konstantynopola.
W latach 20. i na początku lat 30.
XX wieku szlaki kolejowe wraz ze
stacjami, obiektami inżynieryjnymi
i urządzeniami sterowania i obsługi,
które stały na trasie Berlinki zostały
zmodernizowane. W tym czasie po

trasie sunęły jedynie składy prowadzone lokomotywami parowymi.
Rewolucja przyszła w 1936 r. po
wprowadzeniu do ruchu trójczłonowego ekspresowego składu spalinowego SVT137 o nazwie „Latający
Ślązak”.
Pociąg kursował do 1939 r., a trasę
Berlin – Wrocław – Bytom przez
Lubsko pokonywał w niecałe 4,5
godziny!. „Latający Ślązak” był najszybszym wówczas pociągiem świata!, osiągając podczas jazd próbnych
w lutym 1936 r. prędkość 205 km/h.
Niestety po II Wojnie Światowej i
ustaleniu nowych granic państwowych linia straciła swoje znaczenie
strategiczne, i służyła już głównie
lokalnemu ruchowi kolejowemu. Do
granicznego przystanku w Gubinku
pociągi osobowe docierały do maja
1986 r., a towarowe jeszcze do 1990 r.
Przewozy stopniowo ograniczano,
aż wreszcie w 1994 roku stację w
Lubsku zamknięto.
Od tego momentu dzień po dniu
zaczęła "znikać". Dewastacja i szabrownictwo na niespotykaną skalę
odebrało miastu kolej, a raczej jej
symbol po raz kolejny. Jej zamknię-

Stacja w Lubsku w połowie lat 90. Rozbudowana infrastruktura stawała się już zbędna przy
zmniejszającym się ruchu pasażerów - jedynie w kierunku Żagania. W tym okresie stacja była nadal
dobrze utrzymana, nic nie zwiastowało tego, co stanie się z nią w najbliższych latach.
(fot. K. Henning Kurt-Siegen)
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Budynek dworca z okresu międzywojennego, z magazynem
i rampą ładunkową.
cie było równie bolesne, jak widok
rozkradanego mienia. Ogromne
bezrobocie w mieście i okolicy, sprzyjało grabieży. Niestety podobny los
spotkał również zamknięte zakłady
pracy. Jak twierdzą świadkowie, na
stację Lubsko jeździli nawet złomiarze z Zielonej Góry, Głogowa i innych
okolicznych miast. To, czego nie dało
się ukraść, zburzono.
W latach 1995-2014 z bogatej infrastruktury stacji zniknęła m.in.
parowozownia nr 2 na 14 stanowisk
z 21. metrową obrotnicą z lat 20 XX
w. wraz z budynkiem drużyn trakcyjnych, windy towarowe na peronach,
wiaty drewniane z lat 20 XX w. z peronów II i III, pierwsza wieża wodna
z 1846 roku wraz pompownią przy
wieży wodnej z 1879 roku, budynek
drużyn konduktorskich, kilkupiętrowa nastawnia z balkonem mieszczącym ławę nastawczą, nastawnia
wykonawcza Lb1 z lat 20 XX w.,
zewnętrzne urządzenia wraz z semaforami kształtowymi, pompy wodne
z wież ciśnień, dźwigi przy zasiekach
węglowych, kilka kilometrów torów
na stacji towarowej.

Może jeszcze nie wszystko
stracone...

Na początku listopada 2019 roku, w
Lubskim Ratuszu odbyło się spotkanie w sprawie szans na przywrócenie
w mieście transportu kolejowego
- pasażerskiego i towarowego. W
spotkaniu udział wzięli: Burmistrz
Lubska, Starosta Powiatu Żarskiego,
radni RM w Lubsku, przedstawiciele
Urzędu Transportu Kolejowego z
Warszawy, Wojewody Lubuskiego,
Marszałka Województwa Lubuskiego, Zakładu Linii Kolejowych PKP
PLK z Zielonej Góry, Lubuskiego
Oddziału Spółki Przewozy Regionalne POLREGIO, Spółki Pol-Miedź
Trans z Lublina oraz przedstawiciele
Fundacji Kolejowej „Stacja Lubsko/
Sommerfeld”.
Wprowadzeniem do rozmów było
wystąpienie Prezesa Fundacji Kolejowej Stacja Lubsko/Sommerfeld
Roberta Kotowskiego, który przedstawił zebranym rys historyczny Lubskiej kolei, dzięki której po I Wojnie
Światowej Lubsko było centrum gospodarczym powiatu krośnieńskiego,
do którego ówcześnie przynależało.
Burmistrz Lubska Janusz Dudojć

Zdewastowane obecnie perony II i III, tak jeszcze prezentowały się
na początku lat 2000. (fot. Tomasz Paradowski)
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Nieistniejące już zadaszenie peronów. (fot. A. Klauza)
potwierdził wykluczenie komunikacyjne miasta i gminy, wskazując
zarówno brak linii kolejowej jak
i duże ograniczenia w transporcie
autobusowym. Dodatkowo przysłowiowym " gwoździem do trumny" w
komunikacji, są problemy z realizacją
budowy II etapu lubskiej obwodnicy.
Jest to dla Lubska poważny problem,
od "korkowania się miasta", poprzez
wpływ ruchu pojazdów, zwłaszcza
ciężarowych na stan budynków, po
niską atrakcyjność dla inwestorów, a
tym samym rozwoju gospodarczego
regionu. Mimo, iż Lubsko znajduje
się w dobrym miejscu na trasie połączeń, także tych z zachodnią granicą, to ograniczenia komunikacyjne
stwarzają mieszkańcom naszej gminy
bariery w dostępie m.in. do kultury,
edukacji oraz pracy.
Dane statystyczne na temat lubuskiego transportu kolejowego pasażerskiego, które zaprezentowali
przedstawiciele UTK wskazują, że
liczba osób korzystających z transportu kolejowego rośnie.
Głos w sprawie zabrał również niezależny konsultant Damian Hajduk
współpracujący z Ministerstwem

Przejście podziemne prowadzące do centrum miasta (fot. A. Klauza)

Cyfryzacji, który przedstawił plany
rozwoju w kierunku automatyzacji
transportu, w których uwzględnia się
również Lubsko.
Idąc za ciosem, pojawiła się szansa...
26 maja 2020 r. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk poinformował
o rozpoczęciu przez PKP Polskie
Linie Kolejowe SA naboru wniosków od samorządów do Programu
Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej
Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus.
Zakładany budżet programu to 6,5
mld zł, w tym ok. 5,5 mld zł stanowią
środki budżetu państwa, a ok.1 mld
zł to środki jednostek samorządu
terytorialnego.
Dzięki realizacji Programu Kolej
Plus, który przygotowało Ministerstwo Infrastruktury możliwe będzie
przywrócenie połączeń kolejowych
do miast, które nie mają dostępu do
kolei. Jego nadrzędnym celem jest
połączenie miejscowości liczących
powyżej 10 tys. mieszkańców. Program ma za zadanie wyeliminować
wykluczenie komunikacyjne poprzez
zapewnienie lepszego dostępu do
kolei. Realizacja programu wpłynie
na poprawę warunków życia miesz-

kańców i wzrost atrakcyjności wielu
regionów Polski. Posłuży on również
promowaniu ekologicznych środków
transportu oraz wspieraniu polskiej
gospodarki, dając szansę inwestycjom. Kolej jest obecnie najbardziej
ekologiczną formą transportu pasażerów w komunikacji zbiorowej.
Ogłoszony przez PKP PLK nabór
składa się z dwóch etapów. W pierwszym od maja przez okres 3 miesięcy
przyjmowane były od jednostek
samorządu terytorialnego zgłoszenia
projektu w formie formularza. Następnie zgłoszenia zostały ocenione
pod względem formalnym i zakwalifikowane do etapu drugiego.
24 listopada 2020 roku Wiceminister
Infrastruktury Andrzej Bittel podsumował I etap Programu Kolej Plus.
Projekt Gminy Lubsko pn. "Rewitalizacja linii nr 275 na odcinku Bieniów
- Lubsko wraz z budową przystanków
w miejscowościach Budziechów,
Jesień i Bieszków, jako jeden z 7 na
8 złożonych w województwie Lubuskim zakwalifikował się do II etapu!
PKP PLK SA oceniły pod względem
formalnym 96 wniosków złożonych
przez samorządy województw do

Programu Kolej Plus. 79 z propozycji spełniło wymagania formalne
naboru i zostało zakwalifikowanych
do II etapu.
Teraz zadaniem samorządów będzie
m.in. opracowanie wstępnych studiów planistyczno-prognostycznych
projektów zwiększających dostępności do kolei.
Aby wypracować jednolity standard
koncepcji, samorządy będą pracowały
na udostępnionych przez PLK dokumentach przetargowych dla inwestycji
punktowych lub liniowych. Ponadto
wnioskodawcy muszą pozyskać niezbędne dokumenty, opinie oraz wnioski z konsultacji społecznych. Istotne
będzie także przedłożenie dokumentu
potwierdzającego zabezpieczenie
finansowania minimum 15-procent
wartości inwestycji oraz deklaracji
właściwego organizatora przewozów,
odnośnie uruchomienia i finansowania przewozów, tj. minimum 4 pary
pociągów przez 5 lat.
Po tym etapie projekty będą podlegały
kolejnej ocenie, której wynikiem
będzie utworzenie listy rankingowej projektów i kwalifikacja ich do
realizacji w Programie Kolej Plus,

Tak stacja kolejowa w Lubsku wygląda na dzień dzisiejszy. (fot. Adam Sommerfeld)
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którego realizację zaplanowano
do 2028 roku.
To kolejny krok do odnowienia
połączeń kolejowych w Lubsku. Zaangażowanie, współpraca,
otwartość, wytrwałość - za to należy docenić przedstawicieli Fundacji Kolejowej Stacja Lubsko/
Sommerfeld, władz miasta Lubsko, we współpracy z Urzędem
Marszałkowskim Województwa
Lubuskiego, władzami PKP PLK
S.A., oraz organizacjami i osobami
zaangażowanymi w przywrócenie
połączeń kolejowych w mieście.
To nie jedyny sukces...
Fundacja Kolejowa Stacja Lubsko/
Sommerfeld, władze samorządowe Gminy Lubsko oraz Urząd
Marszałkowski Województwa
Lubuskiego, zostali docenieni
za starania o poprawę połączeń
kolejowych z Lubska do Zielonej Góry, a tym samym walkę z
wykluczeniem komunikacyjnym
- kolejowym Lubska, odbierając
nagrodę SUPER SAMORZĄD,
w akcji Masz Głos prowadzonej
przez Fundację Batorego, która
przyznaje nagrodę od 2011 r. Dotychczas otrzymało ją 49 organizacji społecznych, a kolejnych 182
znalazło się w gronie finalistów i
wyróżnionych.
Na laur mieli szansę ci uczestnicy
akcji, którzy w edycji 2019/2020
zrealizowali działania lokalne
we współpracy z samorządem.
Mogło ono dotyczyć animacji
środowiska lokalnego, ochrony
środowiska, monitoringu władzy,
miejsc sąsiedzkich etc. Zgodnie
z mottem nagrody: "samorząd to
wspólnota" - ważne było poczucie
odpowiedzialności za otoczenie i
współdziałanie.
Nagroda to najlepsze potwierdzenie, że aktywność lokalna ma znaczenie, a jej wspieranie ma sens.
Indywidualnie się marzy, ale cele
realizuje się wspólnym działaniem.
A-M
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Qvo vadis Europo?
Zapewne mamy jeszcze
w pamięci wydarzenia z
nocy sylwestrowej z roku
2015, na terenie Niemiec,
a zwłaszcza ekscesy,
które miały miejsce w
Kolonii i tragedie, które
wydarzały się podczas
bożonarodzeniowych
jarmarków. Jaki będzie
nadchodzący okres
świąteczno -noworoczny
w dobie pandemii, czas
pokaże.
Idą barbarzyńcy, idą barbarzyńcy/Ich
smród zatruje miasta całej Europy/ Idą
barbarzyńcy, idą barbarzyńcy/ Rozgrzebią
rym ich łapska roztratują stopy. Możemy
usłyszeć w tekście pieśni napisanej przez
Jerzego Czecha, która znalazła się w
albumie Przemysława Gintrowskiego Kamienie wydanym w roku 1991. Wprawdzie
tekst ballady dotyczy okresu tak zwanej
wielkiej wędrówki ludów, która rozpoczęła
się w IV wieku naszej ery i w dużej mierze przyczyniła się do upadku Cesarstwa
Zachodniorzymskiego, jednak wydaje się
wciąż aktualny, zwłaszcza gdy uświadomimy sobie, co dzieje się w Europie od
niemal dekady. Może to i historia, i nas to
nie dotyczy, zapewne stwierdzą odbiorcy
sceptycznie nastawieni do moich poglądów
zawartych w tej pracy. Jednak powszechnie
wiadomo, że historia lubi się powtarzać i
aby uniknąć błędów tych, którzy żyli przed
nami, trzeba wyciągać z niej wnioski.
Protesty polityczne i konflikty zbrojne,
przekształcające się niekiedy w wojny
domowe, które rozpoczęły się w islamskich
krajach basenu Morza Śródziemnego,
w roku 2010 nazwane później Arabską
Wiosną Ludów czy Arabskim Przebudzeniem, były główną przyczyną następującej,
migracji ludności z krajów ogarniętych
konfliktami na skalę niespotykaną od
czasów II wojny światowej. Tu od razu
nasuwa mi się pewne spostrzeżenie, a mianowicie kierunek obrany przez uchodźców,
a powszechnie wiadomo, że docelowym
kierunkiem uchodźców okazały się bogate
kraje Cywilizacji Zachodniej położone na
terenie tak zwanej Starej Unii oferujące
przybyłym po otrzymaniu azylu politycznego szeroki zakres wszelkiego rodzaju
przywilejów socjalnych. Tu nurtuje mnie
pytanie dlaczego prześladowani mieszkańcy z krajów islamskich ogarniętych
konfliktami zbrojnymi i pożogą wojenną
jako kierunek ucieczki w stronę lepszego

jutra nie wybrali położonych znacznie bliżej miejsca ich zamieszkania stabilnych i
bogatych, a nawet bardzo bogatych państw
ze swojego cywilizacyjnego i kulturowego
kręgu, jak Arabia Saudyjska, Kuwejt,
Bahrajn, Katar czy Zjednoczone Emiraty
Arabskie, tylko ryzykując morską przeprawę zdecydowali się na Europę. Odpowiedź
na to pytanie wydaje się banalnie prosta,
tylko większość zachodnich polityków zaślepionych ideałami tak zwanej politycznej
prawności nie chce jej znać, bądź udaje,
że jej nie zna, a znajduje się ona w książce
Samuela Huntingtona wydanej w połowie
ostatniej dekady XX wieku pod tytułem
Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu
światowego, w której autor zauważa, że
jedną z głównych przyczyn sukcesywnego
słabnięcia Zachodu i tracenia przez Zachód
wpływów we współczesnym świecie jest
brak asymilacji emigrantów ( muzułmańskich jeśli chodzi o Europę i latynoskich w
przypadku USA). W jednym z artykułów
dotyczącym współczesnej wędrówki ludów przeczytałem, że mamy do czynienia
z regularną inwazją muzułmanów na tereny
rdzennie europejskie w islamie zwaną
hirlią, czyli zdobywaniem terenu wroga
przez zasiedlenie. Jak widać na przykładzie
naszych zachodnich sąsiadów większość
przybyłych uchodźców to mężczyźni,
którzy w ramach polityki łączenia rodzin
przyszłości wraz z poprawieniem statusu
społecznego i majątkowego ściągną tu
swoje żony, i tu dochodzi kolejny problem mianowicie dzietności w arabskich
rodzinach, która wynosi od trójki dzieci
w górę. Matematyka jest nauką, w której
nie da się okłamać i jasno z niej wynika,
że po dwudziestu latach populacja będąca
owocem polityki migracyjnej będzie przynajmniej czterokrotnie większą i nie jest
wykluczone, że w przyszłości, gdy napływowa mniejszość stanie się większością i
demokratycznie zdobędzie władzę zgodnie
z prawem państw, w których się osiedli,
zacznie zmieniać prawo w taki sposób, że
będzie faworyzowało ludność napływową
względem rdzennych mieszkańców, co na
skalę lokalną (samorządy miejskie czy rady
osiedlowe) ma już miejsce w takich krajach
jak Dania czy Szwecja.
Tu nasuwa się pytanie, jaką politykę wobec problemu tak zwanych uchodźców,
choć według mnie w większości są to
emigranci ekonomiczni, wśród których
niejednokrotnie trafiają się bojownicy
różnego rodzaju radykalnych organizacji
islamskich, mający za zadanie w ramach
dżihadu dokonywać zamachów na terenie
Europy i werbować nowych członków
wśród mieszkających w Europie w drugim

ur. 21 września 1945 r. w Mosbach/
Badenia – Wirtembergia. Rodzice –
robotnicy przymusowi - poznali się w
Niemczech.
Z zawodu górnik – elektryk: budował
Nową Hutę i Hutę Katowice.
Od 2006r. współpracuje z Muzeum Kresowym w Żarach. Ocala od zapomnienia
pamiątki o kresowiakach. Zbiera eksponaty i odnawia obrazy przywiezione
ze Wschodu. Rzeźbi (bierze udział w
konkursach i zdobywa nagrody). Inne
pasje to poezja i śpiew (śpiewa w chórze
kościelnym). Pisze z potrzeby serca, zazwyczaj długie teksty. Potrafi wyśpiewać
je wszystkie, akompaniując sobie na
gitarze (na melodię „Dom wschodzącego
słońca”). Wrażliwy na piękno przyrody,
zwłaszcza gór, po których lubi wędrować
(również po ukraińskich Karpatach) i
jeździć na nartach.
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przez nie terytorium konkurencji i ustalanie
na nim własnych zasad, które zazwyczaj
wzmacniały społeczność napływową.
Nie da się ukryć, że lansowana przez kraje
Europy Zachodniej polityka wielokulturowości poniosła sromotną klęskę, co dobitnie
widać na przykładzie sąsiednich Niemiec,
a kryzys migracyjny z pierwszej dekady
XXI wieku rozwiał wątpliwości nawet
największych sympatyków i zwolennikowi
tej idei. Współczesnych uchodźców nie da
się porównać z gastarbeiterami, którzy od
połowy dwudziestego wieku napływali do
RFN w celach zarobkowych. Gównie z
Turcji i Jugosławii, czyli krajów znacznie
bardziej zbliżonych kulturowo do Cywilizacji Zachodniej niż Afganistan, Somalia
czy Erytrea. Czy kraje zachodnie mogą
ubogacić się kulturowo od społeczeństw,
gdzie normą są śluby czterdziestoletnich
mężczyzn z ośmioletnimi dziewczynkami, potwierdzeniem wejścia młodzieńca
w dorosłość jest gwałt na przypadkowo
spotkanej kobiecie i powszechnie praktykowana jest infibulacja, czyli rytualne
usuwanie u dziewcząt przed wejściem w
okres dojrzewania zewnętrznych narządów
płciowych, której celem jest zapewnienie
wierności przyszłym mężom? Te pytania
niech pozostaną pytaniami retorycznymi.
Kolejnym krajem, gdzie polityka otwartości na ludność napływową z odmiennych
kręgów kulturowych okazała się totalną
porażką jest Szwecja, w której nieprzerwanie od roku 1936 rządzą socjaliści. Doszło
w nim do tego, że w takich miastach jak
Sztokholm, Goteborg, czy Malmo ludność
muzułmańska zamieszkuje wydzielone
strefy wyjęte spod szwedzkiej jurysdykcji,
w których obowiązuje prawo szariatu, a w
czasie zamieszek nawet policja w nich nie
interweniuje.
Polska ma wielowiekowe tradycje pomagania i otwartości dla ludności prześladowanej. Od czasów średniowiecza na terenie
ziem polskich znajdowali azyl i przestrzeń
do życia przeganiani z Europy Zachodniej
Żydzi, po wojnie trzydziestoletniej, gdy
zaczęła obowiązywać zasada Czyj kraj
tego religia, osiedliło się w Rzeczpospolitej sporo innowierców, którzy z czasem
zasymilowali się z miejscowa ludnością.
Z historii najnowszej warto wspomnieć o
dwunastu tysiącach Greków i Macedończyków związanych z Demokratyczną
Armią Grecji, którzy po przegranej wojnie
domowej (1949-1951) osiedlili się w granicach Polski Rzeczpospolitej Ludowej (
w większości na terenach Dolnego Śląska
). Ostatnio się mówi nawet o milionie
Ukraińców, którzy znaleźli się na terenie
Polski, choć osobiście uważam, że gro z
nich to nie ofiary konfliktu w Donbasie,
tylko emigranci ekonomiczni, którzy dzięki
pracy w Polsce pragną poprawić warunki
bytowe swoje i swoich rodzin.
Spotkać można stwierdzenie, że rządzący

KWITNIE MIŁOŚĆ

Pod skrzydłami Łużyckiej Euterpe (6)

Edmund Złotek

czy nawet trzecim pokoleniu muzułmanów
z obywatelstwami krajów europejskich.
Osobiście uważam, że idealnie by było,
aby polityki państwa wobec uchodźców w ogóle nie było. Jednak byłoby to
możliwe, gdyby problem uchodźców nie
występował, a nie występowałby wówczas,
gdyby uchodźcy do Europy nie przybywali,
czyli idealnie by było, gdyby takowa polityka była niepotrzebna. Jednak miałoby
to miejsce tylko wówczas, gdyby takiego
problemu nie było, jednak taki problem
jest, więc należy się z nim zmierzyć. Model
politycznej poprawności lansujący tak
zwane ubogacanie kulturowe uważam za
mało udany i raczej nietrafiony. Warto więc
poszukać innego modelu. Model idealny
zapewne nie istnieje. Jednak zawsze warto
do niego dążyć.
Należy wyjść z założenia, że wszelkie
rządy, jakie by nie były, jako priorytet
powinny postawić sobie bezpieczeństwo
swoich obywateli, a nie starać się uszczęśliwiać innych kosztem własnego społeczeństwa w ramach szeroko pojmowanej
solidarności i szeroko promowanej oraz
nagłaśnianej poprawności politycznej.
A nie da się ukryć, zwłaszcza mając na
uwadze wydarzenia z Europy Zachodniej,
że poziom bezpieczeństwa zmniejsza się
proporcjonalnie do wzrostu emigrantów
z innych kręgów kulturowych. Doszło
już do tego, że o wiele bezpieczniej jest
podróżować po krajach byłego Związku
Radzieckiego jak Białoruś, Ukraina czy
Mołdawia nie mówiąc już o Rumunii czy
Bułgarii niż po Europie Zachodniej i nie
tylko ze względu na zagrożenie terrorystyczne, którego praktycznie na wscahód
od linii, która w okresie Zimnej Wojny
przedzielała Europę Żelazną Kurtyną,
praktycznie nie występuje. Nie da się ukryć,
że w Europie Zachodniej, nawet pomimo
celowego fałszowania statystyk, zdecydowanie wzrasta liczba przestępstw zarówno
tych pospolitych, jak i popełnianych przez
tak zwaną przestępczość zorganizowaną,
której sprawcami jest ludność napływowa
spoza cywilizacji zachodniej, wśród której
dominują emigranci z krajów arabskich.
Przykładem zmian w strukturach zorganizowanej przestępczości może być obszar
południowej Francji, gdzie na przełomie
lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych
policja i służby specjalne osłabiając
rodzimą przestępczość zorganizowaną
skupioną wokół Mafii Korsykańskiej spowodowały znaczne wzmocnienie, a nawet
uniezależnienie się gangów złożonych z
emigrantów z Afryki Północnej, gównie
Algierii, Maroka i Tunezji - byłych kolonii
francuskich, a następnie przejmowanie
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Biega w maratonach.
Zainteresowania: biografie sławnych ludzi, w
TVP:
historia, kultura i sztuka, sprawy duchowe i podróże.
Od marca 2016r. słuchacz UTW Żarskiego Domu Kultury, członek sekcji literackiej RYM. członek Klubu Literackiego
ZLP przy MBP w Żarach; jego wiersze
były drukowane w różnych pismach, są
też w antologiach: „Co pulsuje w nas…”
(wyd. Klub Literacki ZLP przy MBP w
Żarach), „Krople poezji” (wyd. ŻDK).
W 2016r. nagrodzony za poezję „Srebrną
Sową” (organizator: Dom Kultury w
Żarach).
Adam Bolesław Wierzbicki

Kwitnie miłość
zbiera żniwo
nasiona rozsiewa
Wypatruje kogo
by tu dopaść jak
ulewa
Kwitnie miłość
zbiera żniwo
nasiona rozsiewa
Już wie komu
dzisiaj kocham
cię zaśpiewać
Kwitnie miłość
zbiera żniwo zna
ludzkie pragnienia
W zakamarkach
cichych marzeń
słychać płacz
spełnienia
Kwitnie miłość
zbiera żniwo miej
się na baczności
Coraz mniej dziś

szukających
dozgonnej miłości
Kwitnie miłość
zbiera żniwo
i rozsiewa
wszędzie
Powiedzże mi
dziewczę moje
i co z nami będzie
Kwitnie miłość
zbiera żniwo
smutek łzy
cierpienie
Biedna miłość
ta bezdomna jak
polne kamienie
Kwitnie miłość
zbiera żniwo
nasionka nadziei
Wykiełkują
i wyrosną nawet
wbrew nadziei
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Polską od roku 2015 oraz polskie społeczeństwo są negatywnie nastawieni do
problemu, z którym boryka się Europa
w drugiej dekadzie XXI wieku. Zarzuca
się wręcz nam niechęć do udzielania
pomocy ludziom ciężko dotkniętym
przez tragedię, jaką jest wojna. Pomagać
warto, a nawet trzeba. Jednak uważam, że
lepszym rozwiązaniem jest pomoc mająca
na celu przywracanie stabilizacji, poprawianie warunków do normalnego życia
na obszarach, przez które przeszła wojenna
pożoga poprzez partycypacje w odbudowie
siedlisk, szpitali, szkół i innych obiektów
użyteczności publicznej i dostarczanie
środków finansowych mających posłużyć
ponownemu przywrócenie tych obszarów
do normalności. Podobnie jak to uczyniły
Stany Zjednoczone po II Wojnie Światowej, poprzez realizacje Planu Marshalla.
Osobiście uważam, że osiedlający się na
ternach Europy, w której szukają lepszego,
wygodniejszego życia emigranci z krajów
islamskich, odróżniają się od społeczeństw
miejscowych nie tylko pochodzeniem czy
językiem, ale także kulturą, religią oraz
mentalnością i nie można pozwolić, by w
krajach, w których się osiedlają tworzyli enklawy z obowiązującym własnym prawem,
które zazwyczaj są wylęgarnią wszelakiej
przestępczości i terroryzmu. Powinni przestrzegać prawa i porządku społeczeństw,
w których się osiedlają, a także asymilować się poprzez naukę języka, będącego
urzędowym w danym państwie i podjęcie
pracy, którą się im oferuje adekwatnej do
ich umiejętności i wykształcenia. Jeśli nie
rozumieją tego lub raczej nie chcą rozumieć, powinni wracać do siebie.
Oriana Fallaci- włoska dziennikarka i
pisarka, przez niektórych uważana wręcz
za wizjonerkę, choć przez środowiska lewicowe i muzułmańskie oskarżana nawet o
szerzenie rasizmu- dialog Zachodu ze światem muzułmańskim uznała wręcz za niemożliwy, uważając islam za religię z natury
niebezpieczną, agresywną i reakcyjną, będącą zagrożeniem dla cywilizacji zachodu.
W swej książce Siła Rozumu z roku 2004
współczesną Europę nazywa Euroarabią i
porównuje ją do obleganej antycznej Troi.
Czy jej wizje się spełnią? Wszystko zależy
od rządzących w państwach cywilizacji
zachodniej, a właściwie społeczeństw, które
tych rządzących wybierają. W każdym razie czas działa na niekorzyść Zachodu, a po
11 września 2001 zegar bije coraz szybciej.
Tragedią dla świata Zachodu byłyby słowa
Kasandry z ballady Jacka Kaczmarskiego
o tym samym tytule Są ludy co dojrzały
do śmierci / Z rąk ludów niedojrzałych do
życia. Na odnowę Zachodu jest jeszcze
czas, choć z każdym upływającym dniem
go ubywa, jednak nie da się go odnowić bez
radykalniej zmiany myślenia zachodnich
społeczeństw.
Adam Bolesław Wierzbicki

MADONNY KRESOWE
Madonny Kresowe
o pięknych obliczach,
Madonny łaskami
słynące,
Wypłaczę przed
Wami, nie będę już
krzyczał,
O zbrodniach
liczonych w tysiące.
Na polskim narodzie,
na matkach i
dzieciach,
Na ojcach po polsku
mówiących,
Za wiarę Chrystusa,
za lud po stuleciach,
Nadzieją i Bogiem
gorący.
Madonno Kresowa,
o świcie spalona,
Twój lud niósł cię
wszędzie ze sobą,
Płakałaś, gdy płakał,
cierpiałaś, gdy konał,

Gdy płonął w swym
domu wraz z Tobą.
Kresowe Madonny,
Łaskawe, Kochane,
Z historią bolesną
i ciężką,
Zabrane z pożogi
i uratowane,
Uchrońcie Polaków
przed klęską.
Madonno z Jazłowca
– żołnierzy Hetmanko,
Słyszałaś tysiące
pacierzy,
Mówionych,
śpiewanych przed
bitwą, przed walką,
W obronie rozległych
rubieży.
Madonno z Podola,
Wołynia i Lwowa,
Szłaś wiernie za
ludem wybranym.
Madonno Tułaczko,

wciąż jesteś gotowa
Iść z tymi, co są
razem z Panem.
Ze Lwowa, Maryję,
w bagażu schowaną,
Szczęśliwie dowieźli
do Żar
Tadeusz i Jasia
Czubowie – że z raną
Madonna, tym
większy to skarb.
Niech płynie pieśń
chwały do Czarnej
Madonny
Za lud tak cierpliwie
wiedziony.
Niech śpiew nasz
radosny, śpiew nasz
pokłonny,
Nie milknie, i niech
biją dzwony.
Żary, styczeń 2016

Susza niestraszna boisku w Górzynie
Dofinansowania do
systemów nawadniania
boisk piłkarskich to
nowy program Urzędu
Marszałkowskiego pn.
"Nawadnianie boisk
piłkarskich" w 2020 roku.
O jego powstanie starali się radni
Sejmiku Województwa Lubuskiego.
Choć idea skierowana jest do klubów
piłkarskich, to o środki musiała ubiegać się gmina lub powiat.
W pierwszej edycji konkursu fundusze
zdobyła Zielona Góra i 17 lubuskich
gmin, między nimi Gmina Lubsko boisko piłkarskie w Górzynie.
Nasza gmina otrzymała dotację w
kwocie 30 tys zł. Dzięki dofinansowaniu boisko w Górzynie zostało
wyposażone w automatyczny system
nawadniania.
Radni sejmiki znają problem, z jakimi
borykają się kluby, zwłaszcza z terenów wiejskich. Powodem powstania
programu była m.in. chęć racjonalnego zużycia wody, która staje się
produktem deficytowym. Komputerowe sterowanie jej zasobami pozwoli
ograniczyć koszty utrzymania boiska,
utrzymując je tym samym w dobrym

Punktowy automatyczny system
nawadniania ukryty jest w murawie
boiska

stanie. Nawadnianie pomoże utrzymać dobrą jakość murawy, a więc
poprawi warunki treningowe, ułatwiając szkolenie młodzieży - mówił wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.
Pula konkursu wynosiła 300 tys. zł,
ale ze względu na olbrzymie zainteresowanie oraz po pisemnej prośbie
prezesa Lubuskiego Związku Piłki
Nożnej Roberta Skowrona, Sejmik

Funkcjonująca kilka dekad temu „ciuchcia” na dworcu w Lubsku

LUBSKO FINALISTĄ
NAGRODY SUPER
SAMORZĄD 2020!
Z przyjemnością informujemy,
że Fundacja Kolejowa „Stacja
Lubsko/Sommerfeld” wraz z
Gminą Lubsko oraz Urzędem
Marszałkowskim Województwa
Lubuskiego zostali laureatami
ogólnopolskiej akcji „Masz
Głos” Fundacji Batorego i otrzymali nagrodę „Super Samorząd
2020”. Szansę na zdobycie nagrody mieli ci uczestnicy akcji, którzy w edycji 2019/2020
zrealizowali lokalne inicjatywy
we współpracy z lokalnym sa-

Gmina Lubsko otrzymała dotację w kwocie 30 tys zł., na zadanie pn.
"Nawodnienie boiska piłkarskiego w miejscowości Górzyn", w ramach
Programu "Nawadnianie boisk piłkarskich" w 2020. Uchwałą Nr XXII/319/20
Sejmiku Województwa z dnia 07.09.2020 roku Sejmik Województwa
Lubuskiego przyznał Gminie Lubsko dotację w ramach pomocy finansowej
jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie
zadań własnych gmin i powiatów z zakresu kultury fizycznej i turystyki.

Niech DAR
SERCA Łazików
i Włóczykijów
motywuje!

morządem. Głównym elementem nagrodzonego projektu
są działania prowadzone na
rzecz przywrócenia połączeń
regionalnych kolei pasażerskiej
z Lubskiem. Przypomnijmy,
że Fundacja Kolejowa „Stacja
Lubsko/Sommerfeld” to organizacja miłośników kolei, historii
i wszystkich tych, którym leży
na sercu dobro kolei w Polsce, a
zwłaszcza w Lubsku i Łużycach
oraz w województwie lubuskim.
ms

Czyszczenie wpustów ulicznych i sieci kanalizacyjnej

W 2020 roku staraniem Gminy Lubsko oraz Spółki „Lubskie Wodociągi
i Kanalizacja” podjęto pierwsze kroki
w celu systematycznego czyszczenia
wpustów ulicznych odwadniających
drogi, przykanalików i sieci kanalizacyjnej. W pierwszej kolejności udrożnione
zostały miejsca najbardziej narażone na
podtopienia w przypadku wystąpienia
dużych opadów. Należy podkreślić,
że po realizacji ostatniego projektu w
„aglomeracji Lubsko” długość sieci
kanalizacyjnej przekroczyła magiczną
cyfrę 100 kilometrów. W związku z
tym trwają uzgodnienia nad stałym
zleceniem dla LWiK, dotyczącym wykonywania usługi czyszczenia systemu
odwadniania. Dla realizacji tego i podobnych zadań niezbędny będzie zakup
nowoczesnych pojazdów do czyszczenia
kanalizacji metodą wysokociśnieniową.
Obecnie posiadane przez Spółkę pojazdy

Familijna Grupa Wycieczkowa Łaziki i Grupa Wycieczkowa Lubscy
Włóczykije nie tylko zabierają lubszczan na atrakcyjne wyjazdy po Polsce
i do sąsiadujących z nią krajów, ale
również uczestniczą w życiu codziennym całego naszego środowiska.
Organizują akcje wspomagające
mieszkańców Lubskiej Noclegowni,
pozwalające zabrać na wycieczkę
wychowanków z Lubskiego Domu
Dziecka, zaopatrują Dom Pomocy
Społecznej w maseczki i witaminy,
czy dostarczają karmę dla czworonogów w żarskim Schronisku dla Zwierząt. Są więc w swych działaniach
konkretni. Jedną z akcji obmyślona
przez Grupę Łaziki był konkurs słowno-plastyczny „Bożonarodzeniowa
Kartka z życzeniami”. Laureatką
została Marta Dudzic.
Magazyn Lubski: Dlaczego wzięła
Pani udział w konkursie?
Marta Dudzic: Był to temat interesujący, który wprowadził mnie w nastrój
świąteczny. Znam Łaziki nie od dziś,
lubię spędzać z nimi czas podczas
wspólnych wyjazdów.
I.G.

zwiększył pulę konkursu do 500
tys. zł.
Nowy program docenili, co zrozumiałe, przedstawiciele Lubuskiego
Związku Piłki Nożnej, podkreślając,
że pomoże on podnieść jakość treningów, co pozwoli wykształcić kolejne
piłkarskie talenty.
A-M

DAR SERCA niech w okresie
bożonarodzeniowym
POCIĄGNIE NAS WSZYSTKICH

To nowoczesny pojazd do czyszczenia metodą wysokociśnieniową
przekroczyły już 20 lat eksploatacji i w
związku z tym planowany jest w najbliższych miesiącach zakup nowego taboru.
W celu rozpoznania rynku i właściwości
technicznych specjalistycznego sprzętu
w dniu 3 grudnia na terenie oczyszczali
w Lubsku pojawili się przedstawiciele

Nowatorskie rozwiązania techniczne służą realizacji
różnych zadań
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firmy, prezentując nowoczesny, w pełni
wyposażony pojazd do ciśnieniowego
czyszczenia wpustów ulicznych oraz
udrażniania kanalizacji – informuje
Prezes Zarządu LWiK Roman Żaczyk.
M.Sienkiewicz

Pełna automatyka pozwala na zdalne
sterowanie sprzętem
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O 1 Wielopoziomowej Drużynie Harcerskiej „Bystrzaki”, działającej obecnie przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Jasieniu, rozmawiam
z Drużynową Instruktorem Przewodnikiem Teresą Adolińską, której przygoda z harcerstwem rozpoczęła się złożonym przyrzeczeniem
harcerskim w 1981r., jeszcze jako uczennicy Szkoły Podstawowej w Jasieniu.

HARCERSTWO TO SZKOŁA ŻYCIA
- Jak rozwijało się harcerstwo w Jasieniu?
- Historia harcerstwa w Jasieniu sięga bardzo odległego okresu. Pierwsze
drużyny powstały w 1945r. W tamtych
latach harcerstwo na terenie miasta Jasień
bardzo się rozrastało i prężnie działało.
Był nawet taki czas, gdy w Jasieniu istniały dwa szczepy harcerskie, tworzące
Hufiec Jasień.
- A co było potem?
- Do roku 2017 została tylko jedna drużyna - 1 drużyna Starszo-harcerska im.
Tadeusza Kościuszki, działająca przy ówczesnym Gimnazjum. Niestety w wyniku
przemian oświatowych młodzież należąca
do tej drużyny z przyczyn technicznych
zaczęła odchodzić. W grę zaczęły wchodzić: szkoła średnia czy też studia, które
uniemożliwiały udział w zbiórkach. W
październiku 2017 roku powstał pomysł,
aby drużynę harcerską reaktywować.
Spróbowałam - jako wolontariusz - z
myślą o najmłodszych uczniach, którzy
mogliby utworzyć gromadę zuchową. I
wtedy okazało się, że naszymi zbiórkami
zaczęli się również interesować uczniowie starszych klas. Widząc pozytywne
efekty, w porozumieniu z komendantem
Hufca Żary harcmistrzem Mirosławem
Zengielem, utworzyliśmy - po pozytywnie
zamkniętej próbie - 1 Wielopoziomową
Drużynę Harcerską o nazwie „Bystrzaki”. Na początku było nas 15 osób. Z
biegiem czasu, gdy wieść się rozeszła, a
drużyna harcerska została reaktywowana
i społeczność szkoły oraz miasta Jasienia
zauważyła naszą działalność, kandydatów
zaczęło przybywać coraz więcej. Rozrastaliśmy się w szybkim tempie, zyskując
przyjaźń i aprobatę naszej działalności
wśród wielu ludzi.
- Ilu członków liczycie obecnie?
- Obecnie nasza drużyna liczy 74 członków. Zbiórki odbywają się w piątki od
godz. 16.00 w budynkach szkolnych przy
ul. Konopnickiej i Podmokłej. Wielkość
drużyny wymaga pomocy wielu instruktorów, wśród których swoją aktywność
wykazują: dh Izabela Kubów, dh Agnieszka Prodyus, dh Malwina Mazur, hm Piotr
Karalus oraz dh Marcin Adoliński. Barwy
przyjęliśmy od 1 DSH im. Tadeusza Kościuszki, jako kontynuację działalności
harcerskiej. Nasze barwy są koloru granatowego. Obecnie Komendantką Hufca
Żary, którego jesteśmy częścią, jest hm
Emilia Drgas. Przynależymy również do
Chorągwi Ziemi Lubuskiej.
- A jak wygląda działalność „Bystrzaków” w praktyce?
- W ciągu zaledwie kilku lat istnienia
naszej drużyny mamy wiele przeprowadzonych akcji na terenie szkoły, miasta
Jasień, Hufca Żary oraz kilka akcji na
terenie Lubska, przy współpracy z 6 WDH
Animus. W swojej działalności współpracujemy z panią Haliną Kaczmarek - dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w
Jasieniu, panem Andrzejem Kamyszkiem
- Burmistrzem Miasta Jasień, Stowarzyszeniem Militarno-Historycznym „Szaruga”, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Jasieniu, Stowarzyszeniem
Sybiraków oraz wieloma organizacjami.
Bardzo cenimy okazywaną pomoc w
naszej działalności rodzicom, bez których
wiele akcji nie mogło by się odbyć. Są oni
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11 listopada, w rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości, w wielu miejscach zabrzmiał
Mazurek Dąbrowskiego i odbyły się okolicznościowe imprezy.

- Wasza działalność po prostu nie ma
granic. Jak widać, ważnym elementem
jest krzewienie narodowej kultury i
współpraca z rodzicami?
- Tak. Nawiązaliśmy kontakt z byłymi
harcerzami, organizujemy Dzień Myśli
Braterskiej, bierzemy czynny udział
w rajdzie „Wielka Ucieczka”, udzieliliśmy pomocy w
przygotowaniu Pierwszego
Jasieńskiego Biegu Powstańczego, zorganizowaliśmy na
terenie naszej szkoły kurs
„Brązowych sznurów”, bierzemy udział w kursach organizowanych przez hufiec Żary,
nie zapominamy również o
Powstańcach Warszawskich
(wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji Kartka dla Powstańca), zbieraliśmy książki
dla dzieci z Ukrainy, uczących
Gra miejska, której zadania oparte są na
I bieg upamiętniający Powstanie
znajomości Prawa Zuchowego i Harcerskiego.
Warszawskie, zorganizowany przez
się w polskich szkołach, orW zabawie wspierali harcerzy: Stowarzyszenie przyjaciół ze Stowarzyszenia „Szaruga”. ganizujemy „świeczowiska”,
Militarno-Historyczne „Szaruga” i Sekcja Psów
przygotowujemy harcerzy
Poszukiwawczo-Ratowniczych przy OSP w karnawałowe i andrzejkowe, do złożenia przyrzeczenia, a zuchów do
Jasieniu.
organizujemy biegi patrolowe złożenia obietnicy. Tradycją są wspólne
z okazji Święta Niepodległości ogniska, na które zawsze zapraszamy gow ramach działalności drużyny jest tak np. bieg „Dumni Niepodlegli” dla spo- ści, aby podziękować za okazaną pomoc.
wiele, iż trudno wymienić wszystkie. łeczności Jasienia, bierzemy udział w Poza tym: współpracujemy z Sybirakami,
Wymienię tylko niektóre z nich: udział w konkursach plastycznych, recytatorskich, uczestniczymy HAL, podchody stanowią
obchodach patriotycznych - warta, poczet wokalnych na różnych szczeblach, zorga- integralna część naszej działalności.
sztandarowy, poczet flagowy, werble; nizowaliśmy festiwal piosenki patriotycz- Braliśmy udział w odsłonięciu muralu
nocne biwaki tzw. „nocne gry” patrolowe nej i harcerskiej, bierzemy czynny udział wykonanego przez Stowarzyszenie
na terenie szkoły, połączone z noclegiem w uroczystościach religijnych, czynnie Jasieniaki, bierzemy czynny udział w
na terenie szkoły; gry terenowe o różnej uczestniczymy w pracy Hufca i chętnie pisaniu projektów ROHiS. Tych akcji jest
fabule. Poza tym prowadzimy kronikę podejmujemy różne wyzwania, jako dużo więcej. Jesteśmy drużyną otwartą
harcerską i szkolną gazetkę na korytarzu, wolontariusze włączamy się w akcje np. na podejmowanie wyzwań. Wszystkie
gdzie umieszczany zdjęcia i wiadomości Razem na święta, Znicz, zbieramy karmę podejmowane działania cieszą się wielkim
z naszej działalności. Ponadto: prowadzi- dla zwierząt dla schroniska. Bardzo ważną zainteresowaniem zuchów i harcerzy, nie
liśmy II część międzyszkolnego konkursu akcją charytatywną jest dla nas Adopcja na brakuje nigdy chętnych do udziału, rówsztandarowego, posadziliśmy 100 drzew odległość dzieci z przedszkola w Esseng. nież rodziców, którzy zadeklarowali chęć
cyklicznego uczestnictwa
w naszych spotkaniach.
To budujące.
- Pandemia stworzyła
wyjątkową sytuację. Jak
można realizować swoje
ideały w tej sytuacji?
- W czasach panującego
koronawirusa, gdy zostaliśmy uziemieni w domach,
nie zawiesiliśmy swojej
działalności, choć pracujemy zdalnie. Kontaktujemy
się w różny sposób. ZbiórObrzędowe zakończenie zbiórki poprzez
ki
prowadzimy co piątek
odśpiewanie
piosenki
pn.
„Bratnie
słowo”
Warta związana z obchodami rocznicy 1
i przekazanie iskierki przyjaźni z udziałem na Teamie. Na naszej strowrześnia. Harcerze wprowadzają sztandar
nie facebooka umieszczaharcmistrza Piotra Karalusa (byłego
w rytm werbli, wciągają flagę narodową i
my zadania, które w domu
Komendanta hufca Jasień).
odbywają wartę.
dla nas podporą w organizacji biegów,
nocek, gier terenowych, wyjazdów na
spotkania z innymi drużynami. Właśnie
wśród rodziców zrodził się pomysł zbiórek raz w miesiącu dla byłych harcerzy
(ale o tym pomyślimy aktywnie po ustaniu
koronawirusa). Przeprowadzonych akcji

na 100 lecie Niepodległości (proszę sobie
wyobrazić, że przedstawiciel Nadleśnictwa musiał dowieźć sadzonki a rodzice
dosłownie „bili” się o szpadle), bierzemy
udział w projektach np. „Znaki Pamięci”, „Terra Vita”, „Puszka aluminiowa”
(WFOŚ i GW), organizujemy zabawy
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wykonują zuchy i harcerze, zdobywając
sprawności i rozwijając swoją kreatywność oraz twórcze myślenie na wielu
polach. Ponieważ w drużynie nie mamy
harcerzy pełnoletnich, to nie możemy
zbytnio działać na polu służby walki z pandemią. Na tym polu służby działają tylko
instruktorzy. Zuchy i harcerze poprzez wykonywanie prac plastycznych z napisami
np. zostań w domu, zaufaj medykom, nie
kłam medyka, umieszczanych na facebooku, przypominają ludziom - jak należy
zachowywać się w tym czasie. Nagrywane
filmiki mają być przykładem starannego
mycia rąk, które jest zawsze ważne, ale w
tym czasie szczególnie. Ponadto zdalnie
pieczemy ciasta, śpiewamy, szyjemy,
czytamy książki - harcerze zuchom, malujemy i przy tym się świetnie bawimy.
Teraz w czasie epidemii i wcześniej, bez
wspomagaczy typu telefony komórkowe.
- Zapewne, tak jak wszyscy, czekacie na
powrót do tzw. „normalności”.
- O tak. Z utęsknieniem czekamy na zielone światło, możliwość organizacji zbiórek
stacjonarnych oraz osobistego spotkania z
całej drużyny, pośpiewania przy ognisku,
zorganizowania nocki, gry terenowej.
Mamy wiele planów do zrealizowania z
korzyścią wzmocnienia rozwoju naszych
członków. Mamy nadzieję, że na wakacje
epidemia odpuści i spokojnie wyjedziemy
na Harcerską Akcję Letnią tzw. Obóz
harcerski do Łukęcina. Dwa tygodnie w
lesie to wspaniała sprawa i super nauka
zaradności oraz zabawa dla młodego człowieka. Poznanie życia z innej perspektywy
– bez komputera, telefonu (nie ma na to
czasu i też w czasie HAL uczestnicy nie
odczuwają potrzeby ich używania, bo są
ciekawsze rzeczy do robienia np. nauka
prania w dawnych pralkach używanych
przez babcie typu Frania, co sprawiło zuchom i harcerzom wielka frajdę, a radości
i śmiechu co niemiara).
- Na koniec, jaka jest recepta w dzisiejszym świecie na zachęcenie młodych
ludzi do rezygnacji z komputera na
rzecz takiej, społecznej działalności,
która uczy empatii, kontaktu z przyrodą
i wielu innych rzeczy, które w dorosłym
życiu staną się sposobem na życie?
- Odpowiedź jest prosta. W harcerstwie
przeżywamy szkołę życia. Uczestnicząc
w zbiórkach, biwakach i obozach, ucząc
się rozpalać ognisko, rozbijać namiot,
czy uczestnicząc w grach terenowych
zdobywamy bezcenne umiejętności, które
procentują w naszym życiu. Uczymy się
zaradności i samodzielności. Odpowiedzialności za powierzone zadanie, pracy
w grupie, jej przewodzenia i wspólnego
osiągania celów. Uczymy się wyznaczania
celów, planowania i realizacji zadań. Wyciągania wniosków i uczenia się na swoich
błędach. Często można słyszeć głosy, że
harcerstwo to bieganie po lesie. Jest to
jednak zdecydowanie więcej. Dzięki pracy
instruktorów-wychowawców to „bieganie
po lesie” ma głębszy sens. Rozwija pasję
do działania i aktywność na bardzo wielu
płaszczyznach. Daje umiejętności, które
pomogą w dorosłym życiu odnaleźć się
na rynku pracy, a także uczy odpowiedzialności jako obywatela świadomego swoich
obowiązków i praw.
- Dziękuję za bardzo ciekawą rozmowę.
Rozmawiał M. Sienkiewicz

Mikołaj w Przedszkolu nr3

WSPOMNIENIE

6 grudnia 2020 r
pracownicy Przedszkola nr 3
w Lubsku sprawili, że nasze
przedszkole odwiedził Św.
Mikołaj. Długo oczekiwany
gość wywołał uśmiech na
twarzach przedszkolaków
i oczywiście został gorąco
zaproszony przez dzieci do
zabawy, tańca i śpiewu. Miło
spędzony czas uświetniły
zdjęcia oraz prezenty. Dzieci z radością zaprosiły Św. Mikołaja za rok, obiecując, że
czekając na niego będą bardzo grzeczne.
mago

Mikołajki
w Raszynie
W sobotę 05.12. wieczorem w Raszynie był widziany Święty Mikołaj,
a nawet dwóch.
Na zaproszenie "Stowarzyszenia Raszyn dla pokoleń" goście odwiedzili
wszystkie raszyńskie dzieci i wręczyli
im paczki pełne słodyczy.
Pomocnikami Mikołaja byli:
Matthias Bijkerk – Ferro-Service,
Urszula Szablińska, Alicja Kuźmiń-

ska, Bartosz Łapa, Artur Bondarenko,
Hurtownia IKA, Starosta Żarski,
Magnolia. Serdeczne podziękowania składamy panu Staszkowi za
wyręczenie reniferów i Ewelinie Gumiennej za przetłumaczenie pisma do
Ferro-Service oraz wszystkim elfom
zaangażowanym w przygotowanie
paczek.
I.G.

APEL DO … ŻYCIA

Pomóż mi życie zniknąć w tłumie,
zginąć w zakrętach szarej drogi;
coś widzieć, czuć, coś myśleć, umieć,
lecz istnieć jako kurz z podłogi.
W sprężynach chować się zegara,
pływać w spojrzeniach i przestworzach;
a kiedy będę już za stara
to wrzuć mnie życie w jakieś morza.
Stanę się kroplą niedosytu,
płynącą w przesolonej fali.
A potem będę pić do świtu,
za tych, którzy mnie nie kochali.

29.05.2000 r.

MODLITWA

Nie umiem z Tobą rozmawiać,
to myśli brakuje, to słowa;
coś plączę i coś poprawiam,
i ciągle zaczynam od nowa.
Ty jeden pojąć mnie umiesz
i tylko patrzysz z daleka,
jak gubię się w swoim rozumie,
a czas mi przez palce przecieka.
Ty jednak nie mówisz ni słowa.
Wiem: dzielą nas winy i kary;
więc znów się nie klei rozmowa.
A może już jesteś za stary?

Podróż do cwierćkoła
powiatu, czyli wszystkie
drogi prowadzą do Żar

w Szkole Podstawowej nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku

związane z tematem.

Pozostała w naszej pamięci jej
niewysoka, drobna sylwetka, w
pośpiechu przemierzająca ulicami Lubska. Tu się urodziła i
całe swoje życie związała z tym
miastem i jego mieszkańcami.
Jako pielęgniarka całym sercem
zaangażowana była w pracę zawodową w Domu Pomocy Społecznej
opiekując się osobami starszymi,
chorymi i niepełnosprawnymi.
W wolnych chwilach poświęcała
się swoim licznym pasjom. Już w
latach szkolnych podjęła pierwsze
nieśmiałe próby poetyckie. Z
czasem jej zacięcie twórcze tylko
się pogłębiało. W efekcie pozostawiła po sobie kilka brulionów
zapełnionych charakterystycznym
pismem, zawierających jej poetyckie przemyślenia. Przez wiele lat z
zapałem uwieczniała na fotografii
ulotne piękno otaczającej ją natury.
Stworzyła też kilka interesujących
kolekcji. Uwielbiała buszować po
pchlich targach, wyszukując deli-

10.07.2001 r.
katne porcelanowe figurki lub piękne
wyroby holenderskiej ceramiki. Z gorliwością zgromadziła również nietuzinkowy zbiór kryształów i minerałów.
Wiele wolnych chwil spędziła nad haftowanymi obrazami. Zawsze wrażliwa na
piękno, kochała książki, muzykę i teatr.
W pamięci najbliższych pozostanie na
zawsze jako osoba skromna, ciepła,
serdeczna i zawsze skora do śmiechu.
R.W.

IDEA INTEGRACJI
Idea integracji oznacza danie szansy
przebywania, zabawy, uczenia się i
wychowywania razem wszystkim dzieciom zarówno pełnosprawnym jak i
niepełnosprawnym, a klasy integracyjne
zapewniają każdemu dziecku niezbędne
warunki do jego rozwoju.
Klasa integracyjna jest formą edukacji
stworzoną w celu włączenia dzieci niepełnosprawnych w społeczność dzieci
pełnosprawnych, a tym samym rozwinięcia między tymi dziećmi pozytywnych
więzi emocjonalno – społecznych. Nasze
klasy integracyjne to cząstka nowoczesnej,
twórczej i przyjaznej szkoły jako miejsca
nauki, tolerancji, wrażliwości, otwartości
i akceptacji.
Dzieci kształtują w sobie empatię
Oczywistym jest więc fakt, że w SP nr
i tolerancję.
3 w Lubsku już kolejny rok 3 grudnia bogatych emocjonalnie, empatycznych i
organizowane są obchody Międzynaro- tolerancyjnych ludzi. Można więc śmiało
dowego Dnia Osób Niepełnosprawnych powiedzieć że, kształtowanie kompetencji
głownie po to, aby słowa o integracji nie emocjonalno – społecznych u uczniów z
były słowami pustymi widniejącymi tyko SP nr 3 w Lubsku realizowanie jest na co
w gazetce w gablocie szkolnej. Tego dnia dzień i to na wysokim poziomie.
jak zawsze dzieci pełnosprawne
i niepełnosprawne przybliżają
sobie, czym jest niepełnosprawność. Oglądają filmy edukacyjne, dyskutują z nauczycielami,
zadając trudne pytania z zakresu
tej tematyki, a swoje myśli i
doświadczenia przedstawiają
wykonując mapy myśli czy piękne plakaty i rysunki. Dzięki takim
działaniom niepełnosprawne
dzieci w naszej szkolenie nie
czują się gorsze, a te pełnosprawUczniowie SP3 wykonują plakaty i prace
ne z całą pewnością wyrosną na

DOROTA BASIAK

Gazetka szkolna wykonana pod
kierunkiem Beaty Czai.

Beata Czaja

Uczniowie wyrażają swoje myśli
i doświadczenia w pracach
plastycznych.

Ostatnio wraz z Beatrycze postanowiliśmy wybrać się samochodem się do
Zielonej Góry. Ponieważ moja brawura
za kierownicą nie idzie w parze z moimi
umiejętnościami i doświadczeniem, więc
ze względów bezpieczeństwa tradycyjnie
prowadziła Beatrycze. Mi przypadła jak
zwykle zaszczytna funkcja pilota, więc
wczuwając się w swoją rolę uważnie obserwowałem drogę. Jadąc Krakowskim
Przedmieściem, dojeżdżając do skrzyżowania z ulicami Gdańską i Warszawską,
w którą skręcaliśmy kierując się do stronę
vicestolicy województwa, ku mojemu
ogromnemu zdziwieniu zobaczyłem
drogowskaz ze strzałkami w stronę ulicy
Poznańskiej z oznaczonymi kierunkami
jazdy w stronę Krosna Odrzańskiego,
Gubina Zasiek i… Żar. No cóż chyba
jakiemuś pijanemu drogowcowi pomyliły się strzałki -powiedziałem do
Beatrycze-albo na pomysł postawienia
w tym miejscu drogowskazu w stronę
Żar wpadł jakiś urzędnik z Zarządu
Dróg Wojewódzkich, który nigdy w
Lubsku nie był. Jadąc ulicą Warszawską
na rondzie Unii Europejskiej strzałkę
w kierunku Żar ponownie zobaczyłem
w tym samym kierunku, co strzałki
na Krosno, Gubin czy Zasieki więc
przez moment mogliśmy poczuć się
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jak w słonecznej Itali, gdzie jak mówią
wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.
A może w związku z planowanym
powrotem kolei do Lubska, ktoś chce
ponownie rozmiłować mieszkańców
grodu nad Lubszą w podróżach pociągami i w ten sposób kieruje zmotoryzowanych do przystanku kolejowego w
Zasiekach, skąd w niecałe pół godziny
szynobusem można dojechać do stolicy
powiatu? Wracając z Zielonej Góry
postanowiliśmy zbadać ten ewenement
komunikacyjno-drogowy. Puściliśmy się
obwodnicą w stronę wylotówki na Gubin, jadąc wedle drogowskazów ciągle
w stronę Żar i dopiero dojeżdżając do
skrzyżowania na Mierków drogowskaz
na Żary skierował nas na ulicę Przemysłową, którą już prosto i bez przeszkód
potencjalny podróżny może kierować
się w stronę stolicy Dolnych Łużyc. Tak
dumałem sobie, czemu miałoby służyć
takie oznaczenie, wydłużające drogę do
Żar o prawie cztery kilometry, przecież
samochody i tak przejadą przez miasto.
Może pora wreszcie pomyśleć o drugim
etapie obwodnicy. Ciekawe czy po jej
wybudowaniu dalej wszystkie drogi w
mieście będą prowadzić do Żar.
Bozygniew Gralicki
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H I S TO R I A

Wieści z WTZ i ŚDS

W siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lubsku realizowany jest
projekt pn. Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z
„niepełnosprawnościami” - Działanie
2.8 Rozwój usług społecznych, świadczonych w środowisku lokalnym
Programu Operacyjnego „Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020”. Projekt przyczynia się do zapewnienia
ochrony zdrowia i życia uczestników
zajęć prowadzonych przez WTZ oraz
w ramach zadań zlecanych przez
PFRON, jak i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z
osobami z niepełnosprawnościami w
sytuacji zagrożenia COVID-19. Dzięki przyznanym funduszom zostaną
zakupione środki ochrony osobistej
oraz służące dezynfekcji.
*
Oto oficjalny apel uczestników WTZ i
Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubsku. - Nasi drodzy sympatycy, ozdrowieńcy covid. Niejednokrotnie pomagaliście nam w potrzebie.
Dziś my prosimy. Bardzo prosimy
Was o to, żebyście oddawali coś, co
macie w sobie bezcennego - Wasze
osocze. Setki osób, w tym nasi znajomi, bardzo potrzebują Waszej pomocy.
Możecie realnie uratować komuś
życie. Osocze może zostać pobrane

od osób, które: spełniają podstawowe
kryteria kwalifikacji dla dawców krwi
określone w Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w
sprawie warunków pobierania krwi
od kandydatów na dawców krwi i
dawców krwi (Dz. U.2017 poz. 1741),
przechorowały COVID-19, bądź przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem
SARS-CoV-2, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe oraz minęło
co najmniej: 28 dni od zakończenia
objawów, 18 dni od zakończenia izolacji, są w wieku 18-65 lat. Gdzie się
zgłosić, aby oddać osocze? RCKiK
w Zielonej Górze, tel.: 609 466 944,
email: osocze@rckik.zgora.pl
*
Z przyjemnością informujemy, że
uczestnik ŚDS Robert Szymaniec
otrzymał wyróżnienie
w e-olimpiadzie Rękodzieła Artystyczno-Użytkowego organizowanej
przez Dom Pomocy Społecznej w
Międzyrzeczu. Brawo, gratulacje!
*
Takie chwile bardzo lubimy. - Niespodziewanie otrzymaliśmy list gratulacyjny od społeczności Sołectwa
Lutol, w którym to czytamy o naszym
koledze Robercie Piątkowskim mieszkańcu Lutolu: „Robert uczestniczy w życiu sołectwa z wielkim

Wędrowanie „Szlakiem słynnych postaci”

ŚLADAMI „RAKIETOWEGO BARONA”
– WERNHERA VON BRAUNA
To kolejne wyróżnienie dla Roberta Szymańca.
zaangażowaniem. Jest osobą, która zawsze chętnie i bezinteresownie włącza
się w pomoc przy
różnych inicjatywach i uroczystościach”. - Zawsze
podkreślamy, że
Robert jest bardzo pracowity i
uczynny, chętnie
pomaga innym.
Ty m b a r d z i e j
cieszymy się, że
zostało to zauważone i docenione,
również poza murami naszej placówki. Jesteśmy

mega dumni, że mamy w swoich
szeregach takiego Roberta – podkreśla

Robert Piątkowski jest
bezinteresownym społecznikiem.
Anna Jurkowska.

M.Sienkiewicz

Tak obchodzono Dzień Pracownika Społecznego.

„Wędrowanie szlakiem słynnych postaci – po raz kolejny w drodze”
Z ogromną radością informujemy, że
nasz redakcyjny kolega Krzysztof Tadeusz Kowsz wydał w zeszłym miesiącu
kolejną książkę historyczną. Książka
pt. „Wędrowanie szlakiem słynnych
postaci – po raz kolejny w drodze”, jest
suplementem do pięciu poprzednich
tomów, które wydał na przełomie roku.
Po ostatnim sukcesie książki „Wędrowanie szlakiem słynnych postaci – znowu
na szlaku”, postanowił napisać do niej
kolejny suplement. Książka jest najobszerniejszą ze wszystkich dotychczasowych z serii, liczy bowiem 522 strony.
W dodatkowym, szóstym tomie znajdują
się ponownie, jak w pięciu poprzednich,
postacie z którymi autor zetknął się w
czasie swoich wędrówek. Znaleźć tam
można 130 nowych postaci, z którymi
zetknął się w czasie swoich wakacyjnych
podróży na Górny Śląsk i do Zagłębia,
są to sylwetki m.in.: Aleksego Bienia przedwojennego Prezydenta Sosnowca,
Mirosława Breguły - polskiego Johna
Lennona, Georga Brüninga - wieloletniego bytomskiego burmistrza, Maksymiliana Chroboka - działacza społecznego
z Rudy Śląskiej, Gerarda Cieślika - legendy piłkarskiej reprezentacji Polski,
Zbigniewa Cybulskiego - wybitnego
polskiego aktora, Piotra Pawła Denhela
- działacza konspiracyjnego z Czeladzi, Jana Dormana - Profesora Teatru
Zagłębiowskiego, Jerzego Dudy – Gracza - „Wnikliwego satyryka”, Huberta
Dwornioka – filmowego katowickiego
hajera, Adolfa Dygacza - znawcy kultury
śląskiej i zagłębiowskiej, Józefa Gallusa redaktora czasopisma „Katolik”, Ewalda
Gawlika - „Van Gogha” z Giszowca,
Eugeniusza Gawora - działacza społecznego i kulturalnego z Będzina, Macieja
Gintowta - projektanta katowickiego
„Spodka”, Karola Goduli - „Śląskiego
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Rockefellera”, Kazimierza Gołby słynnego śląskiego pisarza, Henryka
Góreckiego - kompozytora współczesnej
muzyki poważnej, Wirgiliusza Grynia znanego aktora filmowego z Dąbrowy
Górniczej, Karola Habryki - górnika
walczącego o uratowanie swojego
domu, Stanisława Hadyny - założyciela
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, Ignacego
Hakuby - bytomskiego dyrektora ZOO,
Antoniego Halora - siemianowickiego
człowieka renesansu, Augusta Hlonda - Prymasa ze Śląska, Wincentego
Janasa - męczennika za wolność Śląska,
Jana Antoniego Kellera - założyciela
Kopalni „Czeladź”, Jana Kiepury „Chłopaka z Sosnowca”, Tadeusza
Kijonki - kierownika literackiego Opery
Śląskiej, Wojciecha Kilara - światowej
sławy kompozytora muzyki filmowej,
Bogumiła Kobieli - polskiego aktora
tragikomicznego, Jolanty Kopiec- dyrektorki Śląskiego Ogrodu Zoologicznego,
Wojciecha Korfantego - przywódcy
narodowego Górnego Śląska, Kornela
Kozłowskiego - etnografa i historyka z
Zagłębia, Bernarda Krawczyka - legendy
śląskiego filmu i teatru, Marii Kroczek
- założycielki Zabrzańskiego Chóru
Młodzieżowego „Resonans con tutti”,
Juliusza Ligonia - bojownika o wolność
Śląska, Stanisława Ligonia - Karlika z
„Kocyndra”, Józefa Lompy - krzewiciela polskości na Górnym Śląsku, Jana
Ludwiczaka - katowickiego działacza
antykomunistycznego, Jeana - Marie Lustigera metropolity Paryża pochodzącego
z Będzina, Zdzisława Marchwickiego
- „Wampira z Zagłębia”, Józefa Mazura
- twórcy systemu intensywnego rozpraszania mgły, Karola Miarki „Trybuna
ludu polskiego” na Górnym Śląsku, Jana
Miodka polskiego filologa i językoznawcy wywodzącego się z Tarnowskich Gór,

Okładka najnowszej książki
Krzysztofa Tadeusz Kowsza
pt. „Wędrowanie szlakiem
słynnych postaci – po raz kolejny
w drodze”.
Piotra Niedurnego - polskiego działacza
niepodległościowego z Rudy Śląskiej,
Zbigniewa Nowaka - cudownie ocalonego górnika z Kopalni „Halemba”,
Teofila Ociepki - polskiego „Celnika
Rousseau”, Stanisława Oślizło - kapitana
polskiej reprezentacji piłkarskiej, Alojzego Piontka - najsłynniejszego górnika
w Polsce, Adama Piwowara - pierwszego prezydenta Dąbrowy Górniczej,
Czesława Pogorzelskiego - prekurenta
Kopalni „Saturn” w Czeladzi, Juliana
Polcera - budowniczego Zakładów
Górniczych Okręgu Zachodniego, Wincentego Pstrowskiego - bohaterskiego
pioniera współzawodnictwa pracy,
Henryka Pytela - hokejowego „Króla
Strzelców” z Sosnowca, Ludwiki Radziejewskiej - filantropki i działaczki
społecznej, Friedricha Wilhelma von
Redena - „Ojca” przemysłu śląskiego,

Jana „Kyksa” Skrzeka - śląskiego
bluesmana, Erwina Sówki - śląskiego
malarza – prymitywisty, Pawła Stellera
- „Śląskiego Dürera”, Karola Stryi - wybitnego śląskiego dyrygenta, ks. Józefa
Szafranka - „Śląskiego Rejtana”, Wilhelma Szewczyka - śląskiego prozaika i
publicysty, Alfreda Szklarskiego - autora
powieści podróżniczo – przygodowych,
Aleksandry Śląskiej - polskiej „Królowej
sceny filmowej”, Wilhelma Thieberga dyrektora poczty cesarskiej w Zabrzu,
Ernesta Wilimowskiego - legendy
polskiej piłki nożnej, Katarzyny Włodyczkowej - „Czarownicy z Czeladzi”,
Kazimierza Zemły - wybitnego artysty,
oraz gen. Jerzego Ziętka - polityka i
działacza partyjnego.
W książce znalazły się również postacie
z Łodzi, którą autor dokładnie zwiedził
podczas dwutygodniowego wakacyjnego pobytu, są to postaci m.in.:
Carla Gottloba Anstadta – pierwszego
właściciela Browaru w Łodzi, Ireny Baranowskiej - słynnej łódzkiej aptekarki,
Roberta Ludwika Biedermanna - pioniera rozwoju przemysłu bawełnianego
w Łodzi, ks. Mieczysława Cieślara - zastępcy Biskupa Kościoła luterańskiego
w Polsce, Ludwika Geyera - pioniera
rozwoju przemysłu włókienniczego
w Łodzi, Maksymiliana Goldfedera znanego łódzkiego bankiera, Henryka
Grohmanna - wybitnego łódzkiego fabrykanta, Augusta Haertiga - właściciela
fabryki wykończającej wełnę, Edwarda
Heimana – Jareckiego - spolonizowanego żydowskiego fabrykanta, Juliusza
Heinzela - łódzkiego „Króla Wełny”,
Edwarda Herbsta - „Łódzkiego Lodzermenscha”, Zofii Hertz - pierwszej
polskiej kobiety – notariusz, Zygmunta
Jarocińskiego - łódzkiego fabrykanta i
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filantropa, Karola Jonschera - „Łódzkiego Judyma”, Ludwika Jerzego
Kerna - słynnego łódzkiego pisarza i
poety, Leopolda Kindermanna - właściciela najpiękniejszej willi secesyjnej
w Europie, Oskara Kona - „Króla
Widzewskiej Manufaktury”, Juliusza
Kunitzera - „Ojca” łódzkich tramwajów,
Gustawa Jana Lorentza - łódzkiego
kupca i przemysłowca, Johanna Petersilge - założyciela pierwszej łódzkiej
gazety, Izraela Poznańskiego - łódzkiego „Króla Bawełny” , Maurycego
Poznańskiego - łódzkiego mecenasa
sztuki, Władysława Reymonta - najwybitniejszego pisarza literatury polskiej,
autora „Ziemi obiecanej”, gen. Juliusza
Rómmela - dowódcy Armii „Łódź”,
Szai Rosenblatta - najsłynniejszego
łódzkiego żydowskiego fabrykanta,
Artura Rubinsteina - najwybitniejszego
wirtuoza fortepianu, Karola Scheiblera
- najbogatszego łódzkiego fabrykanta,
Fryderyka Wilhelma Schweikerta –
znanego łódzkiego fabrykanta, Markusa Silberstaina - słynnego łódzkiego
przemysłowca, Stefana Skrzywana
- twórcy kanalizacji łódzkiej, Leopolda
Skulskiego - nadburmistrza Łodzi,
Karola Gottloba Steinberta - łódzkiego
farbiarza i drukarza, Zygmunta Szpaderskiego - producenta instrumentów
perkusyjnych, Juliana Tuwima - poety
dwudziestolecia międzywojennego,
Roberta Wergau - założyciela Łódzkiej
Ochotniczej Straży Ogniowej. Władimir Iljicz Uljanow powiedział kiedyś:
„Teoria bez praktyki jest martwa, a
praktyka bez teorii jest ślepa.” Dlatego
w książce oprócz ciekawych biografii
autor zamieścił prawie siedemset zdjęć
z miejsc, które związane są z danymi
postaciami.
Red.

Wernher Magnus Maximilian Freiherr
von Braun urodził się 23 marca 1912
roku w Wyrzysku, zaraz po zakończeniu I wojny światowej majątek
rodziny von Braun przepada, bo powstałe państwo polskie rekwiruje go.
Rodzina przenosi się do należącego do
niej od wieków majątku na Dolnym
Śląsku, do Bystrzycy koło Wlenia.
Tutaj Werner von Braun spędza swoje
dzieciństwo i pierwsze lata młodości.
Wernher od młodości interesował się
astronomią, duży wpływ na niego
wywarła praca Hermanna Obertha
dotycząca wykorzystania rakiet do podróży międzyplanetarnych. Wernher
von Braun sztukę pilotażu ćwiczył na
pobliskiej Górze Szybowcowej (561
m.n.p.m.). W latach 1930 – 1931 von
Braun studiował w Instytucie Techniki w Berlinie i Zurychu. W 1933
roku wstąpił do Fliegerkorps i zdobył
licencję pilota. W 1934 roku ukończył
studia na Uniwersytecie Berlińskim,
uzyskując tytuł doktora. Do Luftwaffe
wstąpił w 1936 roku, a rok później
został dyrektorem technicznym w
ośrodku rakietowym w Peenemünde,
rozwijającym technikę rakietową
dla zastosowań wojskowych - w
Niemczech nie prowadzono badań
nad rakietami dla celów cywilnych.
W tym samym roku zapisał się do
NSDAP. W 1940 roku von Braun został przyjęty do SS i otrzymał stopień
Untersturmführera (podporucznika),
a w 1943 roku awansował do stopnia
Sturmbannführera. Był głównym
projektantem rakiety balistycznej A 4, która stała się „bronią odwetową”
V2. Przy produkcji tych rakiet w
zakładach obozu koncentracyjnego
Mittelbau - Dora wykorzystywano
tysiące przymusowych robotników,
wielu z nich nie przeżyło tego okresu.
Żródła donoszą o ewakuacji rodziny
von Braunów przeprowadzonej jesienią 1945 roku przez Amerykanów, gdy
zarówno Bystrzyca, jak i cały Dolny
Śląsk znalazła się w radzieckiej strefie
wpływów. Podobno w październiku
1945 roku przyjechał do Wlenia
konwój amerykańskich wojskowych
ciężarówek. Po przedstawieniu odpowiednich dokumentów w miejscowej

Fieseler Fi 103, popularnie zwany rakietą V1, był to niemiecki samolot
- pocisk manewrujący. Przedstawiony egzemplarz znajduje się
w Muzeum Molke III w Ludwikowicach Kłodzkich.
Wernher von Braun w czasie wojny
twórca rakiet V1 i V2, po wojnie jeden
z najsłynniejszych naukowców założycieli NASA.
komendanturze konwój udaje się do
pobliskiej Bystrzycy, skąd zabiera
rodziców von Brauna wraz z dobytkiem do strefy amerykańskiej. Jednak
ta historia wydaje mi się kłamstwem.
Mimo że powielane kłamstwo dla
wielu staje się prawdą, nie można
przystać na taki sposób myślenia. Po
pierwsze: rodzice Wernhera von Brauna nie uciekali przez Armią Czerwoną
z Dolnego Śląska, bo w tym czasie
mieszkali już Prusach Wschodnich.
Po drugie: Magnus i Emma von Braun
nigdy nie schronili się przed sowietami w Bystrzycy, lecz korzystali z uroków tutejszego majątku zakupionego
przed wybuchem II wojny światowej.
Po trzecie: Amerykanie nigdy nie
podjęli akcji ratunkowej w Bystrzycy. Jak zatem wyglądały ostatnie
miesiące rodziny? Bracia von Brau,
po tygodniach wyczekiwania u boku
amerykańskich żołnierzy, w ramach
tajnej operacji „Overcast 18”, we
wrześniu 1945 roku zostali zabrani do
Stanów Zjednoczonych. Nadal jednak
nierozwiązany został problem rodziców, z którymi przez wiele miesięcy
nie mieli żadnego kontaktu. Dopiero
rok od ich ostatniego spotkania, tj.
na przełomie lutego i marca 1946
roku dowiedzieli się, że Magnus i
Emma żyją. Ojciec „Rakietowego
Barona” nie omieszkał nadmienić w

Wernher von Braun dzieciństwo i młodość spędził w rodzinnym dworze
w Bystrzycy k/ Wlenia.

liście do synów, że zostali z matką
kilkakrotnie okradzeni w Bystrzycy
przez polskich osadników, którzy przy
okazji zniszczyli wiele przedmiotów.
Krótko potem siłą wyrzucono ich
z własnego majątku, lecz udało im
się znaleźć lokum u miejscowego
pastora. 12 lipca 1946 roku rodzice
Wernhera wraz pozostałymi niemieckimi mieszkańcami Bystrzycy zostali
wysiedleni i zabrani do obozu przejściowego, gdzie po raz kolejny ich
okradziono. Magnus w swym liście
datowanym na 29 lipca – dodawał, że
dziękuje synom za nadsyłane paczki
żywnościowe i próby interwencji. Ze
smutkiem wspominał, że ubolewa nad
utratą „wspaniałej wielkiej biblioteki”
i wielu rodzinnych pamiątek zostawionych w rodzinnej posiadłości.
Po tymczasowym pobycie w obozie
von Braunom udało się wyruszyć na
Zachód i dotrzeć do brytyjskiej strefy
okupacyjnej. Po wielu miesiącach
tułaczki i ciężkiej chorobie Emmy w
końcu byłym dziedzicom z Bystrzycy
udało się dostać na statek do USA. 26
marca 1947 roku przybili do Nowego
Jorku, skąd zabrano ich do El Paso.
Po zakończeniu wojny w dolnym
majątku umieszczono Państwowe Gospodarstwo Rolne, które doprowadziło go do niemal całkowitej ruiny. Pałac
zajmowany i zdewastowany przez
Czerwonoarmistów po zakończeniu
wojny ulegał stałej destrukcji, dzięki
„pomocy” okolicznych mieszkańców.
W końcu został rozebrany i dziś nie
ma po nim żadnych widocznych

śladów. Z kolei dwór von Braunów
przetrwał, albowiem został przeznaczony na mieszkania pracowników
PGR - u. Obecnie stanowi prywatną
własność, choć zaniedbane otoczenie
pozostawia wiele do życzenia. Ciekawostką jest, że dom tak znanego
człowieka jak von Braun jest całkowicie zapomniany. Prawie nigdzie
nie ma o nim informacji, a jeśli są, to
wybiórcze i niedokładne. W żadnym
punkcie informacji turystycznej,
ani w żadnym przewodniku nie ma
informacji, że z Bystrzycą związany
był tak sławny naukowiec. Ludzie
porównywalnej sławy zwykle mają
swoje muzea, które są zakładane w
ich rodzinnych domach. W przypadku
domu von Brauna nikt nie jest zainteresowany jakąkolwiek promocją.
Na stronie urzędu miasta i gminy
Wleń w dziale historia próżno szukać
jakiejkolwiek wzmianki na ten temat.
Dom von Braunów obecnie jest prywatną własnością - trojga właścicieli i
pełni funkcję budynku mieszkalnego.
W 2012 roku powstała w Bystrzycy
Fundacja im. Wehrner Freiherrn von
Braun i Rodziny von Braun „Braunchen Haus”, mająca na celu między
innymi objęcie patronatu nad domem.
Po kapitulacji Niemiec Wernher von
Braun z gronem współpracowników
oddał się 12 maja 1945 roku w ręce
Amerykanów, licząc na możliwość
kontynuowania prac nad rakietami
do celów cywilnych. Amerykańskie władze w obliczu rysującej się
konfrontacji z państwami komuni-

Fabryka produkująca w czasie II wojny światowej części do rakiet V1 i V2
znajduje się w Leśnej k/ Gryfowa Śląskiego.
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stycznymi przyjęły część grupy von
Brauna, jak również część ocalałych
podzespołów pocisków V2. Przez
pierwsze lata powojenne von Braun
i inni niemieccy specjaliści rakietowi
pracowali i mieszkali skoszarowani
w Forcie Bliss w Teksasie. Pracując
w ramach programów US Army, von
Braun uczestniczył w projektowaniu
pocisku balistycznego średniego
zasięgu Redstone. Na podstawie tej
konstrukcji stworzono następnie rakietę Jupiter C, która 31 stycznia 1958
roku wyniosła na orbitę pierwszego
amerykańskiego sztucznego satelitę
Ziemi Explorer 1. Von Braun został
zatrudniony w powstałej w 1958
roku agencji kosmicznej National
Aeronautics and Space Administration
(NASA), stając się pierwszym dyrektorem Centrum Lotów Kosmicznych
imienia George’a C. Marshalla w
Alabamie. Stanowisko to dało mu
możliwość ukształtowania wieloletniej strategii podboju kosmosu przez
NASA, określonej później mianem
„paradygmatu von Brauna”.
Kolejnym dziełem von Brauna była
rakieta Saturn V, która pozwoliła
wylądować amerykańskim astronautom na Księżycu. Za to osiągnięcie
został odznaczony w 1969 roku
jednym z najwyższych odznaczeń:
Distinguished Service Medal. W
1970 roku został zastępcą dyrektora
NASA do spraw planowania, w 1972
roku odszedł jednak z NASA i podjął
zatrudnienie w firmie lotniczej Fairchild Aircraft. Wernher von Braun
został jednym z najsłynniejszych
naukowców - założycieli NASA.
Zabrał Amerykę na Księżyc, stał się
bogaty i szanowany, a także spełnił
wszystkie swoje dziecięce marzenia.
Widmo jego nazistowskiej przeszłości
powróciło na początku lat siedemdziesiątych. Kiedy „Paris Match” opublikował entuzjastyczny artykuł o von
Braunie, do redakcji napłynęło kilka
listów od czytelników, którzy rozpoznali człowieka na fotografiach. Czytelnicy byli byłymi więźniami Mittelwerk, w czasie wojny zmuszanymi do
pracy nad V2, a ich wspomnienia o
von Braunie różniły się diametralnie
od charakterystyki przedstawionej
w artykule. Twierdzili, że osobiście
wydawał rozkazy egzekucji więźniów
za rzekomy sabotaż i powinien stanąć
przed trybunałem międzynarodowym
jako zbrodniarz wojenny. Zarzuty nie
doprowadziły wprawdzie von Brauna
przed żaden trybunał, ale ostatnie lata
życia upłynęły mu na tłumaczeniu się
ze swojej wojennej przeszłości. 31
grudnia 1976 roku odszedł z Fairchild
Aircraft, gdyż zdiagnozowano u niego
raka. Przeszedł operację, co jednak
nie powstrzymało rozwoju choroby,
która okazała się śmiertelna, zmarł w
1977 roku w atmosferze mnożących
się podejrzeń.
Krzysztof Kowsz
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Wędrowanie „Szlakiem słynnych postaci”

ŚLADAMI BOHATERSKIEGO PIONIERA WSPÓŁZAWODNICTWA
PRACY – WINCENTEGO PSTROWSKIEGO
Z okazji Dnia Górnika chciałbym
przedstawić Państwu dwie słynne postacie z Górnego Śląska, w pierwszym
artykule chciałbym przybliżyć sylwetkę zapomnianego górniczego bohaterskiego pioniera współzawodnictwa
pracy – Wincentego Pstrowskiego. W
drugim sylwetkę – Jana Ludwiczaka,
działacza antykomunistycznego, Przewodniczącego Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” w Kopalni Węgla
Kamiennego „Wujek” w Katowicach.
To jego aresztowanie zapoczątkowało
najsłynniejszy strajk górniczy podczas
stanu wojennego, który zakończył się
tragedią. Wincenty Pstrowski był polskim górnikiem. W PRL – u uznany
został za wzór przodownika pracy. Był
budowniczym Polski Ludowej. Urodzony 28 maja 1904 roku w Desznie w
województwie świętokrzyskim. Ojciec
Kazimierz był wyrobnikiem folwarcznym, a matka Zofia zajmowała się
gospodarstwem domowym. W latach
1928 - 1934 pracował w kopalni węgla
kamiennego „Montimer” w Sosnowcu,
potem w biedaszybach. W 1937 roku
wyjechał do Belgii. Powrócił do Polski
w 1946 roku. Był związany z ruchem

Wincenty Pstrowski był to górnik
(rębacz dołowy) uznany za wzór
przodownika pracy.
lewicowym. W okresie emigracji zarobkowej wstąpił do Komunistycznej
Partii Belgii, a po powrocie do kraju w
szeregi komunistycznej Polskiej Partii
Robotniczej. Gdy pracował jako rębacz
w kopalni węgla kamiennego „Jadwiga” w Zabrzu, 27 lipca 1947 roku
wystosował list otwarty do górników,

Wincenty Pstrowski ogłoszony został przez propagandę pierwszym polskim
przodownikiem pracy. Wierzył, że przez wytężoną pracę przodowników
zostanie przyspieszona odbudowa zniszczonej Polski. Do historii przeszło
jego słynne hasło: „Kto wyrąbie więcej niż ja?”.
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Aleksij Stachanow w ciągu jednej
zmiany z 30 na 31 sierpnia 1935
roku w kopalni Centralnaja –
Irmina wykonał 1475 proc. normy
(tj. wydobył 102 t węgla). Odtąd
wyróżniających się robotników
nazywano „Stachanowcami”.
wzywający do współzawodnictwa
pracy i przekraczania norm, w którym pisał m.in.: „Od maja ubiegłego
roku pracuję jako rębacz na Kopalni
„Jadwiga” w Zabrzu. W lutym wykonałem normę 240 %, wyrąbując 72,5
m chodnika. W kwietniu wykonałem
normę 293 %, wyrąbując 85 m chodnika. W maju dałem 270 %, wyrąbując
78 m chodnika.” Następnie wezwał do
współzawodnictwa innych górników.
Wierzył, że w ten sposób zostanie
przyspieszona odbudowa zniszczonej
Polski. Do historii przeszło jego słynne
hasło: „Kto wyrąbie więcej niż ja?”.
Początki Kopalni „Jadwiga” datuje się
na lata 1854 - 1856, kiedy to nadano
pole górnicze pod nazwą „Hedwigswunsch". W latach 1862-1863
kopalnia nosiła nazwę „Bertha Hedwig", a od 1864 roku ponownie „Hedwigswunsch". W latach 1945-1948
otrzymała polską nazwę „Jadwiga".
W 1948 roku przemianowano ją na

„Pstrowski" na cześć Wincentego
Pstrowskiego, który w tej kopalni
zapoczątkował współzawodnictwo
pracy. W 1973 roku włączono do niej
Kopalnię „Rokitnica". Obecnie Firma
„Siltech " Sp. z o.o. eksploatuje złoża
KWK „Pstrowski”. Wincenty Pstrowski ogłoszony został przez propagandę
pierwszym polskim przodownikiem
pracy. W wersji oficjalnej zmarł na
białaczkę, a według innych relacji
przyczyną zgonu mogło być usunięcie
trzech zębów i następnie zbyt szybki
powrót do pracy, co zaowocowało
zakażeniem krwi. Zmarł 18 kwietnia
1948 roku w Krakowie. Pochowany
został 21 kwietnia 1948 roku na
cmentarzu św. Anny w Zabrzu. 2 lipca
1947 roku otrzymał Brązowy Krzyż
Zasługi. Postanowieniem prezydenta
Bolesława Bieruta z 20 listopada 1947
roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
za ofiarną i wydajną pracę w przemyśle
hutniczym i węglowym. 22 lipca 1949
roku pośmiertnie nadano mu również
Order Budowniczych Polski Ludowej.
Pomnik Wincentego Pstrowskiego
znajduje się w Zabrzu. W 2018 roku
zabrzańscy radni zdecydowali, iż
podlegający dekomunizacji pomnik
Wincentego Pstrowskiego zostanie
przebudowany na pomnik upamiętniający Brać Górniczą, a działkę, na
której się znajduje, obejmie tamtejsze
Muzeum Górnictwa Węglowego.

Najbardziej znanym przodownikiem
pracy w świecie był Aleksiej Grigorjewicz Stachanow górnik dołowy kopalni „Centralnaja - Irmino” w Kadijewce
w Donbasie na Ukrainie. Został wykreowany w ZSRR na przełomie lat 30 i
40 XX wieku na prekursora ruchu stachanowskiego. Urodził się 03 stycznia
1906 roku we wsi Ługowaja w guberni
orłowskiej, otrzymał na chrzcie imię
Andriej. Ukończył trzy klasy szkoły
podstawowej, a potem pracował jako

rolnik pod Orłem. Wraz z żoną przeniósł się następnie do Donbasu, gdzie
został górnikiem. Z małżeństwa z Jewdokiją miał córkę Kławę i syna Wiktora. Stachanow w nocy z30/31sierpnia
1935 roku, podczas jednej zmiany w
kopalni Centralnaja - Irmino, wykonał
1475 % normy (tj. wydobył 102 tony
węgla). Bicie rekordu było pomysłem
szefa zakładowej organizacji partyjnej,
górnika Konstantina Pietrowa, a wymyślone to zostało w celu uratowania
kierownictwa zakładu przed zesłaniem
do obozu pracy, gdyż kopalnia ta od
kilku lat miała problemy z realizacją
planów i była jedną z najmniej wydajnych w Donbasie. Pomimo oporu
obawiającego się wypadku dyrektora
kopalni oraz niechęci górników, dla
których wykonanie planów oznaczało zwiększenie planów w kolejnym
okresie rozliczeniowym, Pietrow
znalazł ochotnika w osobie Stachanowa. Dyrekcja wyraziła zgodę na
bicie rekordu w nocy, gdy w kopalni
nie pracowano. Praca na tej zmianie
została wcześniej całkowicie wstrzymana, Sachanow dostał do pomocy
przy obudowie przodka dodatkowych
górników: dwóch do ładowania i wywożenia węgla, dwóch do stemplowania chodnika, jednego do oświetlania
pola pracy oraz dziennikarza lokalnej
gazety. Dodatkowo cały urobek naliczano na konto Stachanowa, zamiast
podzielić go przez liczbę wszystkich
górników zaangażowanych w pracę,
jak należało obliczać wydobycie przy
zestawianiu z normą. Następnego dnia
rano kopalniana komisja partyjna na
posiedzeniu przyznała Stachanowowi
dom, konia z rzędem i bryczką, premię
w wysokości trzech miesięcznych pensji i dwa miejsca w klubie górniczym.
Tłum zebrany przed kopalnią składał
się natomiast zarówno z osób gratulujących rekordziście, jak i osób grożących
mu i próbujących pobić, gdyż jego
rekord musiał w przyszłości skutko-

Wincenty Pstrowski w lipcu 1947 roku zaczął pracę w Kopalni „Jadwiga” w Zabrzu. Początki Kopalni „Jadwiga”
datuje się na lata 1854 - 1856, kiedy to nadano pod kopalnię pole górnicze pod nazwą „Hedwigswunsch".
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W 1948 roku Kopalnię „Jadwigę” przemianowano na Kopalnię „Pstrowski", na cześć Wincentego Pstrowskiego,
który w tej kopalni zapoczątkował współzawodnictwo pracy.
wać zwiększeniem norm wydobycia
dla wszystkich górników. Stachanow
musiał uciekać do domu, gdzie potem
się ukrywał. Dzień po pobiciu rekordu
ukazała się krótka notatka w gazecie
„Prawda”. W jej treści imię Stachanowa zapisano jako Aleksiej zamiast
Andriej. W późniejszym okresie na
osobiste polecenie samego Józefa
Stalina we wszystkich dokumentach
dokonano zmiany imienia z Andriej
na Aleksiej. Miesiąc po biciu rekordu
Stachanowa ściągnięto do Moskwy na
zjazd górniczych przodowników pracy,
który zaszczycił swą obecnością Stalin.
Dyktator pogratulował Stachanowowi
i jednocześnie nakazał mu zakończenie
małżeństwa, gdyż jego żona miała do
bicia rekordu oraz do ustroju bolszewickiego stosunek negatywny. Dwa
miesiące później został wezwany do
Moskwy na stałe i skierowany do Akademii Przemysłowej, a zakwaterowano
go w domu, najbardziej prestiżowym
apartamentowcu w Moskwie. W

chwili najazdu niemieckiego zgłosił
się do armii, ale z polecenia Stalina
został odesłany. Dyktator mianował
go dyrektorem nowego wydziału w
ministerstwie przemysłu węglowego.
Jako symbol przodownictwa pracy był
deputowanym do Rady Najwyższej
ZSRR, został odznaczony m.in. Orderem Lenina i Orderem Czerwonego
Sztandaru Pracy. W 1957 roku, z polecenia Chruszczowa, wysłany został
do donbaskiego miasta Czystiakowo,
gdzie objął posadę niewiele znaczącego urzędnika, a potem pomocnika
głównego inżyniera Zarządu Kopalni.
Stachanow w tym czasie popadł w alkoholizm. W czasach Chruszczowa zakazane było także określenie przodowników pracy mianem „stachanowców”,
dopiero w czasach Leonida Breżniewa
Stachanow wrócił do łask. W 1970
roku, w 35 – tą rocznicę powstania
ruchu stachanowskiego, Breżniew zaprosił Stachanowa do Moskwy, gdzie
odznaczył go drugim Orderem Lenina

i Medalem Sierp i Młot Bohatera Pracy
Socjalistycznej. Dawny rekordzista
ponownie zaczął odwiedziny w zakładach pracy, wkrótce na jednym z
przyjęć dostał poważnego wylewu i
już w 1971 roku trafił do ośrodka dla
nerwowo chorych w Doniecku, a po
kilku latach pobytu tam zatracił kontakt
z rzeczywistością. Zmarł 5 listopada
1977 roku w Doniecku.
„Rekord” Stachanowa został pobity w
sierpniu 2010 roku przez ukraińskiego
górnika Serhija Szemuka, który za
pomocą nowoczesnego młota wyfedrował 170 ton węgla. Jak doniosła
„Komsomolskaja Prawda", grupa
górników z kopalni „Nowodzierżyńskaja" w Donbasie postanowiła
uczcić pamięć najsłynniejszego górnika świata i wydobyć tyle węgla
na jednej zmianie, ile on. Grupa z
Siergiejem Szemukiem na czele tak
zapamiętale wyrąbywała węgiel, że
pobiła rekord, osiągając około 2000
% normy, co równa się 170 tonom

Pomnik Wincentego Pstrowskiego w Zabrzu.

„Kto wyrąbie więcej niż ja?”.
Wincenty Pstrowski

Wincenty Pstrowski zmarł 18 kwietnia 1948 roku na białaczkę. Na zdjęciu
pomnik nagrobny Wincentego Pstrowskiego na cmentarzu św. Anny w Zabrzu.
węgla. Powtórka, a w konsekwencji
pobicie rekordu, zostało zorganizowane uczciwie, górnicy używali sprzętu
zbliżonego do czasów Stachanowa
- młota pneumatycznego. Zamiast
kilkunastu górników, którzy wywozili
urobek (Stachanow „tylko" wiercił)
w 1935 roku, Szemukowi pomagało
dwóch kolegów. Wystarczyło to,
by na jednej zmianie osiągnąć wynik, na jaki w dzisiejszych czasach
musi pracować 20 górników. Co
zadecydowało o tak imponującym
rekordzie? Sam Szemuk przyznaje,
że boża pomoc. Pod ziemię zjechał z
błogosławieństwem miejscowego metropolity: „Pracowało mi się jakoś lżej
niż zazwyczaj. Po ośmiu godzinach
pracy, nie czułem wcale zmęczenia,
mógłbym jeszcze rąbać i rąbać. Kiedy
wyjechaliśmy na górę, żeby zapalić,
wprost nie mogliśmy wierzyć, że tyle
tego jest" – powiedział reporterom
Serhiej Szemuk. Skąd wziął się pomysł na niezwykłe uczczenie rekordu Stachanowa? „U mnie wszyscy
zawsze pracowali w kopalni i ojciec,

i matka, i brat. Nawet nie myślałem,
że mógłbym iść pracować gdzieś indziej. I jakoś zachciało się zrobić coś
wyjątkowego. Daj Boże siły, żeby nie
skończyło się tylko na tym!" - zwierza
się Sergiej Szemuk. Za swój wyczyn
Szemuk otrzymał nagrodę pieniężną
za zwiększoną normę 4 569 hrywien,
co w przeliczeniu na złotówki jest
równe około 1830 zł oraz specjalny
dyplom od mera miasta. Niestety
nie otrzymał, jak niegdyś Aleksij
Stachanow, bezpłatnych wejściówek
do kin i teatrów do końca życia. Co
zrobił z premią? Jak twierdził, o tym
zadecyduje „siemiejnyj sawiet", czyli
rodzina w komplecie - żona i dwie
córki. Z mojej strony ostrzegam, by
Serhiej Szemuk nie poszedł w ślady
swojego wielkiego poprzednika pod
względem osiągania równie wysokich
norm w innej dziedzinie życia, czyli
tej bardziej rozrywkowej. Aleksij
Stachanow z tego powodu był nazywany „stakanowem", czyli po prostu
imprezowiczem.
Krzysztof Kowsz

Moje ulubione plakaty z okresu współzawodnictwa pracy: „Coś Ty zrobił dla
realizacji planu?”, oraz „Bumelant to dezerter z frontu walki o pokój i silną
Polskę”.
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P R Z E TA R G I / S P O R T
BURMISTRZ LUBSKA działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubsku pl. Wolności nr 1 na tablicy
ogłoszeń wywieszone zostały na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubsko przeznaczone do sprzedaży, wynajęcia i dzierżawy.

Wędrowanie „Szlakiem słynnych postaci”

Śladami katowickiego działacza
antykomunistycznego – Jana Ludwiczaka
Jan Ludwiczak był działaczem opozycji antykomunistycznej w PRL,
przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Kopalni
Węgla Kamiennego „Wujek” w
Katowicach. Urodził się 01 maja
1937 roku w Pecnej w województwie
wielkopolskim. W 1954 roku ukończył Zasadniczą Szkołę Kolejową
w Poznaniu. W latach 1954 – 1960
pracował w poznańskich Zakładach
Naprawczych Taboru Kolejowego parowozownia Franowo. Był uczestnikiem wydarzeń „Poznańskiego
Czerwca” 1956 roku, kiedy to został
zatrzymany i przesłuchany przez MO.
W latach 1958 - 1959 odbył służbę w
Wojskowym Korpusie Górniczym w
Katowicach. Następnie podjął pracę
na Górnym Śląsku: na początku w
latach 1960 – 1965 w Zakładzie Doświadczalnym Koksu Formowanego
Dyrekcja Kopalni Węgla Kamiennego
„Walenty” Oddział KWK „Wujek”,
a następnie w latach 1965 – 1990 w
KWK „Wujek”. W latach 1975 – 1981
był członkiem PZPR, skąd został

Jan Ludwiczak działacz opozycji,
przewodniczący Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność”
w Kopalni Węgla Kamiennego
„Wujek” w Katowicach.
To jego aresztowanie
zapoczątkowało najsłynniejszy
strajk górniczy podczas stanu
wojennego.

Dziewięć krzyży przed kopalnią, upamiętniają 9 górników,
którzy zginęli podczas pacyfikacji.
usunięty. W okresie 1978 - 1980
kolportował wydawnictwa Komitetu
Samoobrony Społecznej „KOR”. W
1980 roku był wiceprzewodniczącym komitetu strajkowego w kopalni
„Wujek” w dniach 1 – 3 września. Od
września 1980 roku był członkiem
NSZZ „Solidarność”. Wszedł w skład
Komitetu Założycielskiego Związku,
któremu przewodniczył od grudnia
1980 roku. Był delegatem na I i II
Walny Zjazd Delegatów Regionu Śląsko - Dąbrowskiego lipiec i grudzień
1981 roku. Po wprowadzeniu stanu
wojennego, w nocy z 12 na 13 grudnia
1981 roku został aresztowany. Jego
aresztowanie było jedną z przyczyn
wybuchu strajku na kopalni „Wujek”,
zakończonego jej pacyfikacją dokonaną siłami milicji i Wojska Polskiego,
podczas której zginęło 9 górników.
Kopalnia Wujek (niem. Oheim) jest
to kopalnia węgla kamiennego(KWK)
w Katowicach, leżąca na terenie
dawnej osady Katowicka Hałda. W
lipcu 1804 roku powstał pierwszy
plan sytuacyjny kopalni „Beata" w
Brynowie, której w 20 lat później
prawo do eksploatacji wystawił
Królewski Urząd Górniczy w Brze-

Kopalnia Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach, to tutaj 16 grudnia 1981
roku podczas pacyfikacji komunistyczni zbrodniarze zamordowali 9 górników.
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„Wyrwij murom zęby krat
Zerwij kajdany, połam bat
A mury runą, runą, runą
I pogrzebią stary świat”.
Jacek Kaczmarski utwór „Mury”.

gu. Akt nadania obszaru górniczego
Oheim o powierzchni 1 km² został
zatwierdzony w Berlinie w 1842
roku. Jednak dopiero w lutym 1904
roku zarzą zarejestrował kopalnię w
Sądzie Powiatowym w Katowicach.
Drążenie pierwszego szybu rozpoczęło się w 1899 roku, a pierwsze
tony węgla wydobyto z głębokości
63 metrów 7 listopada 1900 roku.
W 1911 roku w kopalni pracowało
2103 robotników. W okresie I wojny
światowej w kopalni pracowało wielu
jeńców wojennych. Umieszczono ich
w domach noclegowych u „Wulca”,
przy stacji kolejowej Brynów. W
1922 roku dokonano nadania polskiej nazwy „Wujek”. W tym samym
roku uruchomiono kopalnianą stację
ratowniczą. Po stagnacji wywołanej
kryzysem lat 30 – tych ożywienie
nastąpiło w latach 1937 - 1938 i wydobycie wyniosło 4800 - 4900 ton na
dobę. W 1970 roku wydobycie węgla
wynosiło 2 mln 89 tys. 40 ton, a w
1979 – 3 mln 882 tys. 850 ton rocznie.
KWK „Wujek” jako pierwszy zakład
wykonał w czerwcu założenia planu

„Dziewięciu z Wujka” – ofiarami pacyfikacji KWK „Wujek” byli: Jan Czekalski,
Józef Giza, Joachim Gnida, Ryszard Gzik, Bogusław Kopczak, Andrzej Pełka,
Jan Stawiński, Zbigniew Wilk, Zenon Zając.
pięcioletniego. Strajk na „Wujku”
rozpoczął się 01 września 1980 roku
i trwał do podpisania porozumień jastrzębskich 3 września 1980 roku. Od
pierwszych dni września w kopalni
zaczęła działać NSZZ „Solidarność”,
której pierwszym przewodniczącym
po wyborach w grudniu 1980 roku
został Jan Ludwiczak. 16 grudnia
1981 roku doszło do masakry górników strajkujących przeciw ogłoszeniu
stanu wojennego. Podczas pacyfikacji
siłami milicji oraz wojska w wyniku
strzałów oddziału ZOMO zginęło 9
górników, a 23 zostało rannych. 18
września 2009 roku w kopalni „Wujek” „Ruch Śląsk” doszło do wybuchu
metanu, w wyniku czego dwudziestu
górników poniosło śmierć, a trzydziestu pięciu zostało rannych. 1 kwietnia
2017 roku kopalnia została przejęta
przez Polską Grupę Górniczą. W grud-

Wydarzenia z grudnia 1981 roku w Kopalni „Wujek” w Katowicach
w fenomenalny sposób przedstawił reżyser Kazimierz Kutz w swoim filmie
„Śmierć jak kromka chleba”, jest to jego czwarty film opowiadający dzieje
śląskich górników. Pierwsze trzy filmy to: „Sól ziemi czarnej”,
„Perła w koronie” i „Paciorki jednego różańca”. Na zdjęciu dwa plakaty
reklamujące film „Śmierć jak kromka chleba”.
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niu 2017 roku kopalnię uhonorowano
polskim odznaczeniem wojskowym
„Za Zasługi Dla Obronności Kraju”.
Jan Ludwiczak po aresztowaniu 16
grudnia 1981 roku był internowany
w ośrodkach w Jastrzębiu - Szerokiej,
Uhercach Mineralnych, Załężu, Nowym Łupkowie oraz w Katowicach.
Podczas swojego internowania był
uczestnikiem buntu w zakładzie w
Załężu oraz pięciodniowej głodówki
w Uhercach. Ostatecznie został zwolniony 23 grudnia 1982 roku. Powrócił
do pracy na kopalni, gdzie został
przeniesiony na niższe stanowisko. W
latach 1983 – 1989 kolportował ulotki
oraz wydawnictwo podziemne. W tym
okresie był wielokrotnie wzywany
do Wojewódzkiego Urzędu Spraw
Wewnętrznych w Katowicach, przesłuchiwany, zastraszany oraz nakłaniany
do emigracji. W grudniu 1983 roku
został zatrzymany pod krzyżem przy
kopalni, pobity, a w jego mieszkaniu
przeprowadzono rewizję. W styczniu
1989 roku był przewodniczącym
Tymczasowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w KWK
„Wujek”. W 1990 roku przeszedł na
emeryturę. W latach 1990 – 1992
należał do NSZZ „Solidarność” 80.
Za swe zasługi został oznaczony m.in.
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2007 roku oraz Krzyżem Wolności i Solidarności w 2015
roku. 13 grudnia 2016 roku na ścianie
budynku przy ul. Wincentego Pola w
Katowicach, w którym mieszkał Jan
Ludwiczak w chwili aresztowania,
odsłonięto tablicę upamiętniającą to
zdarzenie. Scena aresztowania Ludwiczaka rozpoczyna film „Śmierć
jak kromka chleba” z 1994 roku w
reżyserii Kazimierza Kutza.
Krzysztof Kowsz

BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z możliwością zabudowy..
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 80/4 o pow. 0,36 ha położona jest w obrębie 0003 Chocicz, Gmina Lubsko, w sąsiedztwie gruntów rolnych i terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Działka ma kształt
nieregularny jest częściowo ogrodzona, zakrzaczona, porośnięta roślinnością trawiastą, krzakami i pojedynczymi drzewami. Teren płaski. Nieruchomość bez uzbrojenia. Z istniejących w sąsiedztwie sieci technicznych można zrealizować przyłącze
energetyczne i wodociągowe. Działka usytuowana jest bezpośrednio przy drodze gminnej o nawierzchni bitumicznej. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a według ewidencji
gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RVI – grunty orne, PsVI - pastwiska. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych
przedmiotowej działki. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXII/155/2000 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 czerwca 2000r. oraz zmianie Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013r. ww. działka położona jest na terenie zabudowy mieszkalno – usługowej, oznaczonym w studium
numerem porządkowym 058 z zapisem: MR – zabudowa zagrodowa, MN – zabudowa mieszkalna niskiej intensywności, MNU – zabudowa mieszkalno-usługowa o niskiej intensywności, U1 – usługi nieuciążliwe, nie generujące znacznego ruchu
kołowego oraz usługi nieuciążliwe, generujące ruch kołowy, PR – ośrodki produkcji rolnej, ogrodniczej i hodowli, R – uprawy rolno-ogrodowe, RZ – użytki zielone – łaki, ZC – cmentarze, ZL – lasy i zalesienia. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd
Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00028536/6. Dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów. Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji
gruntów i budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Lubsko z tytułu ewentualnej
niezgodności w zakresie rodzaju użytku, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie punktów granicznych
nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 42.900,00 złotych. (cena zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z art. 43
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług– t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106) Wadium wynosi 4.000 złotych. PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 18 stycznia 2021r. o godz. 10:10 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego
w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw.
8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub w terminie do 14 stycznia 2021r.
*
BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 165/2 o pow. 998 m2 położona jest w obrębie 0004 miasta Lubsko (dostęp do działki z ulicy Reja poprzez działkę nr 164 – gminną drogę wewnętrzną), w sąsiedztwie gruntów rolnych
nieużytkowanych i terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi i mieszkalno-usługowymi. Działka ma kształt nieforemny jest nieogrodzona, zakrzaczona, porośnięta wysoką roślinnością trawiastą, w zachodniej części zadrzewiona. Teren
płaski. Nieruchomość bez uzbrojenia. Z istniejących w sąsiedztwie sieci technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne, wodno-kanalizacyjne i gazu ziemnego . Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem Bp– zurbanizowane tereny niezabudowane. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są
zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXII/155/2000 Rady Miejskiej w
Lubsku z dnia 26 czerwca 2000r. oraz zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013r. ww. działka położona jest
na terenie zabudowy mieszkalno – usługowej, oznaczonym w studium numerem porządkowym 29 z zapisem: MN – zabudowa mieszkalna niskiej intensywności, MNU – zabudowa mieszkalno-usługowa o niskiej intensywności, U2 – usługi nieuciążliwe,
nie generujące znacznego ruchu kołowego oraz usługi nieuciążliwe, generujące ruch kołowy. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00054424/9. W dziale III księgi
wieczystej znajduje się zapis dotyczący ograniczonego prawa rzeczowego związanego z inną nieruchomością (służebność gruntowa na czas nieokreślony, polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działki nr 163/2 i 165/2 o łącznej pow.
0.1204 ha pasem ziemi o szerokości 6.00 mb i długości 20,20 mb, przebiegającym przy granicy działek nr 163/1 i 164 na rzecz każdoczesnego właściciela lub współwłaściciela zabudowanej działki nr 162/1). Dział IV księgi wieczystej wolny od wpisów.
Dodatkowo przy sprzedaży ww. nieruchomość zostanie obciążona prawem służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej nr 158. Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz
z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Lubsko
z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytku, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie
punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 23.11.2020r. i zakończył się wynikiem
negatywnym. Cena wywoławcza w drugim przetargu wynosi 45.000,00 złotych. (cena zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług– t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106) Wadium wynosi
4.000 złotych. PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 18 stycznia 2021r. o godz. 10:20 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402
0000 0202 0267 7821 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub w terminie do 14 stycznia 2021r.
*
BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego przedszkola.
Sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 368/1 o pow. 0,7573 ha położonej przy ul. Baśniowej nr 1 w Lubsku, zabudowanej budynkiem byłego przedszkola miejskiego o pow. użytkowej 841 m2 (parteru bez pow. piwnicy) wyłączony z użytkowania
w połowie 2019r. Budynek parterowy, częściowo podpiwniczony, o rozczłonkowanej budowie, składający się z zespołu pawilonów sal przedszkolnych oraz segmentu administracyjnego z kuchnią. Fundamenty i ściany fundamentowe zrealizowane jako
betonowe, ściany piwnic murowane z cegły, strop nad piwnicą WPS, ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne parteru – szkieletowe drewniane. Stropodach wykonano z elementów przestrzennych skrzynkowych, pokryty papą asfaltową. Zły
stan techniczny całego obiektu – obecnie budynek jest zdewastowany. Istniejące instalacje wewnętrzne: elektryczna, wodno-kanalizacyjna. Ogrzewanie centralne i ciepła woda użytkowa z kotłowni lokalnej na opał stały. Nie stwierdzono zużycia się
elementów konstrukcyjnych „stanu 0”. Widoczne zarysowania stropu nad piwnicami są naturalnym następstwem pracy konstrukcji. Stwierdzono zły stan zewnętrznych schodów. Istniejąca stolarka okienna i drzwiowa wykazuje pełny stopień zużycia.
Pierwotna posadzka w znacznej powierzchni jest odspojona. Obecnie ze względów konstrukcyjnych, stopnia zużycia i dewastacji nie ma możliwości wykorzystania obiektu do celów przeznaczonych. Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga
wieczysta KW Nr ZG1R/00052266/9. W dziale III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów (brak obciążeń i zobowiązań). Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Gmina Lubsko nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte
zbywanego lokalu. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 17.08.2020r., drugi odbył się 12.11.2020r. i oba zakończyły się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza w trzecim przetargu wynosi 399.000,00 złotych (cena zwolniona
jest z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług– t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106) Wadium wynosi 25.000 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 18 stycznia 2021r. o godz. 10:30 w
sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub
na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 14 stycznia 2021r.
*
BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego.
Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. użytkowej 37,04 m2 składającego się z pokoju , kuchni i spiżarki, do którego przynależą dwa pomieszczenia o łącznej pow. 31,60 m2. Lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi usytuowany jest na poddaszu
budynku mieszkalnego, dwukondygnacyjnego, w zabudowie wolnostojącej, położonego przy ul. Gdańskiej 48 w Lubsku. Przedmiotowy lokal i pomieszczenia przynależne z uwagi na zły stan techniczny lokalu i całego budynku wymaga kapitalnego
remontu. Lokal o złym rozwiązaniu funkcjonalnym, pokój przechodni, brak łazienki i wc. Ogrzewanie mieszkania piecem kaflowym. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową. W budynku znajdują się
trzy samodzielne lokale mieszkalne. Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje z jednoczesną sprzedażą gruntu oznaczonego działką nr 260/1 o powierzchni 1043 m2 w udziale 33/100 położonego w obrębie 0001 miasta Lubsko przy ul. Gdańskiej 48.
Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1R/00021699/7. W dziale III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów (brak obciążeń i zobowiązań). Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Gmina Lubsko nie
ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte zbywanego lokalu. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 18.08.2020r., drugi 19.10.2020r. i oba zakończyły się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza w trzecim przetargu
wynosi 36.000,00 złotych Wadium wynosi 6.000 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 18 stycznia 2021r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium należy wpłacić w pieniądzu w
kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 14 stycznia 2021r.
* Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze powinny dodatkowo przedłożyć dokumenty niezbędne do ich reprezentowania tj. aktualny
(ważny 3 m-ce) wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, zgodę właściwych organów statutowych na nabycie nieruchomości objętej przetargiem. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo
wymagane w formie pisemnej). Osoby będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia pisemnej zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia
współwłasności majątkowej małżeńskiej. Wadium wniesione przez wyłonionego w wyniku przetargu nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zwraca się w godzinach otwarcia kasy lub przelewem na wskazany przez nich rachunek
bankowy, niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia lub zakończenia przetargu. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego
termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium
nie polega zwrotowi. Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez
cudzoziemców (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Lubsko. Przetarg odbędzie się na
podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Szczegółowych informacji udziela Wydział Infrastruktury
i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lubsku – Ratusz (p. 26), tel. 68 457-61-27, 457-61-23. Ogłoszenie zostało opublikowane na gminnej stronie internetowej www.bip.lubsko.pl oraz na stronie www.monitorurzedowy.pl.
Burmistrz Lubska - Janusz Dudojć

GRAŁA
LUBSKA
LIGA PIŁKI
HALOWEJ
Rozegrano III kolejkę LLPH, która przyniosła ze sobą wiele emocji. Wyrównany
mecz z kandydatem do wygrania całej
ligi ekipą Hart-Szkło Tuplice stoczyła
drużyna Calegu, która ostatecznie uległa
5:3. Po trzech kolejkach z kompletem
zwycięstw są Roboty Ziemne Duczmal,
Hooligans oraz Biała Armia.
Na czele tabeli jest ekipa Roboty Ziemne
Duczmal.
Liderem klasyfikacji strzelców jest Kamil Dyderski (16 goli).
I.G.
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XVI PLEBISCYT

NA NAJPOPULARNIEJSZEGO SPORTOWCA GMINY LUBSKO W 2020 ROKU
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.

Regulamin XVI
Plebiscytu na
Najpopularniejszego
Sportowca Gminy
Lubsko w 2020
Roku:
1. Organizatorem Plebiscytu jest redakcja „Magazynu
Lubskiego”
2. Celem Plebiscytu jest
wyłonienie dziesięciu najlepszych, najpopularniejszych
sportowców miasta i gminy
Lubsko w roku 2020.
3. Głosować można na oryginalnych kuponach wyciętych
z kolejnych wydań „Magazynu Lubskiego”.
4. Za pierwsze miejsce na
kuponie zawodnik otrzymuje
10 pkt. za drugie 9, za trzecie
8 itd.
5. Suma punktów ze wszystkich ważnych kuponów decyduje o ostatecznej klasyfikacji.
6. Każdy kupon musi być
wypełniony dokładnie, tzn.
ma zawierać 10 nazwisk
sportowców oraz dane osobowe głosującego.
7. Kupony wypełnione inaczej będą uznane za nieważne.
8. Głosować można na zawodników wytypowanych
przez organizatora Plebiscytu oraz zgłoszonych przez
kluby sportowe, stowarzyszenia i związki sportowe.
9. Ostateczny termin nadsyłania kuponów do redakcji
„ML” to 31.01.2021 r.
10. Najlepsza „10” zawodników otrzyma dyplomy,
puchary i nagrody.
11. Dla 5 wylosowanych kibiców, którzy nadeślą kupony,
przewidziano również nagrody. Losowanie laureatów
nastąpi w lutym 2021 r.
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Kandydaci:
PIŁKA NOŻNA
LZS KADO GÓRZYN

1. Michał Dyderski - młodszy
z braci Dyderskich, dwudziestolatek, jest wiodącym graczem w zespole. Ten nieoszlifowany diament z pewnością
będzie błyszczał w oczach
kibiców na Górzyńskiej Arenie. Na każdym meczu głośno
dopingują go ukochani rodzice.
2. Tomasz Apanowicz - wiecznie 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 - playmaker 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 zachwytu.

5. Dariusz Kordiak – wychowanek Budowlanych Lubsko.
Popularny „Kola” dyryguje
poczynaniami bloku defensywnego. Obdarzony mocnym
strzałem. Lubiany wśród kolegów.
6. Tomasz Bahyrycz– jeden
z najbardziej doświadczonych
zawodników Budowlanych
Lubsko. Podpora linii defensywnej, 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 - kapitan zespołu i wieloletnia jego
zawodniczka, określana mianem "do zadań specjalnych",
mogąca grać na każdej pozycji.
Charakterna, nieustępliwa i
niezwykle waleczna.

SPARTA MIERKÓW

BUDOWLANI LUBSKO

1. Marcin Żwiro Piech –
czołowy zawodnik Budowlanych, kapitan drużyny, jeden
z bardziej doświadczonych
zawodników, kieruje poczynaniami młodszych zawodników.
Ambitny i waleczny, nigdy nie
odpuszcza i gra do ostatniego
gwizdka.
2. Szymon Kondycki – bramkarz Budowlanych Lubsko.
Obdarzony świetnym refleksem, niejednokrotnie swoimi
świetnymi interwencjami ratował zespół. Kieruje poczynaniami bloku defensywnego
ekipy.
3. Patryk Kniat – napastnik
Budowlanych, obdarzony szybkością 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.

1. Dawid Szyja – niekwestionowany lider Sparty Mierków.
Dobrze wyszkolony technicznie, jest reżyserem gry, ale
potrafi też sam skutecznie zakończyć akcję. Niejednokrotnie
w pojedynkę przechylił szalę
zwycięstwa na stronę Sparty.
2. Kamil Krajewski – jeden z
czołowych zawodników Sparty Mierków. Nieustępliwy
i waleczny. Lubiany wśród
kolegów.

SPORTY WALKI

1.Adrian Drosik – Puchar
Polski Wojska Polskiego Służb
Mundurowych. Złoty medal
Mistrzostw Polski Wojska Polskiego i Służb Mundurowych.
Dwukrotna wygrana ligi sportów walki bez podziału wiekowego i wagowego. Dwukrotny
Mistrz Polski. Srebrny i brązowy medal Mistrzostw Polski.

JU JITSU KOBUDO
LUBSKO

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

Luboń kategoria -79,5 kg pur.
masters II, 3 miejsce w Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych 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 Wojewódzkiej.
Ksawery Słomkowski -uczeń
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasieniu
Brązowy medalista Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w zapasach (Żukowo
k/Gdańska). Zawodnik Kadry
Wojewódzkiej.
Stanisław Troczyński -uczeń
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku. Brązowy medalista Międzywojewódzkich Mistrzostw
Młodzików w zapasach (Żukowo k/Gdańska). Zawodnik
Kadry Wojewódzkiej.
Roksana Korzyszczak -uczennica Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku
Finalistka Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży w zapasach (Chełm 2020)
5m. Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych. Zawodniczka
Kadry Wojewódzkiej.

SZACHY
LKS CAISSA

1. Grzegorz Kołodziejski -czołowy zawodnik LKS CAISSA.
Duże sukcesy m.in. w kategorii OPEN w Polanicy Zdroju
(turniej im. A. Rubinsteina),
bardzo dobre wyniki w lidze
niemieckiej. Instruktor dzieci i
młodzieży.
2. Wiktor Fila -jeden z najzdolniejszych zawodników młodego
pokolenia w województwie
lubuskim. Kilka bardzo dobrych
wyników w swojej kategorii
wiekowej m.in. wygrana w Żarach 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 Wojewódzkim Turnieju Rodzinnym w
Otyniu (26.10 2019). Trenerem
zawodnika jest Bogdan Lech.

Zespół Młodzików MUKS Hat-Trick

WYRÓŻNIENIE
KATARZYNY NOWICKIEJ

W niedzielę (22 listopada) grupa Młodzików MUKS Hat-Trick meczem z Pogonią Świebodzin (3:1) zakończyła sezon
Jesień 2020 w II lidze zielonogórskiej na
miejscu 9, na 13 drużyn rywalizujących

w grupie.
Na ostatnim meczu gościem był Prezes
Lubuskiego Związku Piłki Nożnej
Robert Skowron (na zdjęciu pierwszy
z prawej) . Podziękował młodym piłka-

1. Michał Rozmys – reprezentant Polski w biegach na
dystansie 800 i 1500 metrów.
Mistrzostwo Polski na 1500 metrów podczas Mistrzostw Polski
Seniorów we Włocławku, wicemistrzostwo Polski Seniorów we
Włocławku na 800 metrów.

na Najpopularniejszego Sportowca Gminy Lubsko w 2020 roku

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W Drzonkowie odbył się 15 listopada turniej szachowy, mający na
celu upamiętnienie odzyskania przez
Polskę niepodległości. Z powodu
epidemii organizatorzy zmuszeni byli
do ograniczenia liczby uczestników
do 70. Zawody odbyły się w dwóch
grupach. W grupie A Lubski Klub
Szachowy CAISSA reprezentowali:
Grzegorz Dąbrowski, Grzegorz Kołodziejski, Szymon Gajda i Bartłomiej
Grabowiecki. Z kolei w grupie B swój

- „Przed nami chwila odpoczynku i okres
przygotowawczy do rundy wiosennej.
Oby z wiosną było już tylko lepiej” –
powiedziała Katarzyna Nowicka.
I.G.

debiut zaliczył Eliasz Wegnerski. Już
od początku wysokie tempo narzucił
G. Dąbrowski, wygrywając 3 partie
z rzędu. Ostatecznie nasz zawodnik
zdobył 6 punktów, co pozwoliło na
uplasowanie się na 7 miejscu. Sz.
Gajda również podszedł do zawodów
bardzo ambitnie. Zdobyte 4 punkty
oraz czwarte miejsce w klasyfikacji
juniorów do lat 14 jest na pewno
dobrym wynikiem.
M.Sienkiewicz

Od lewej: Paweł Czerniak, Sławomir Grzebyk, Piotr Chwiejczak i Kazimierz Rzepka.

PINGPONGOWE WIEŚCI
W drugim turnieju klasy A, rozegranym 15 listopada br. UKTS Olimpia

II Lubsko zajęła drużynowo 2 miejsce. Tabela po 2 „rzutach” klasy A

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

LZPN. Gratulujemy.
Podsumowując, cieszymy się, że udało
się zakończyć sezon mimo warunków
niesprzyjających w trakcie trwania
pandemii.

SZACHOWE
WIEŚCI

LEKKOATLETYKA

Kupon do głosowania
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rzom za chęci, serce, radość i wysiłek,
jaki wkładają w to, co robią.
Miłym gestem i docenieniem pracy
na rzecz sportu było nadanie trenerce
Katarzynie Nowickiej srebrnej odznaki

przedstawia się następującą: 1. KS
JOFRAKUDA III Świebodzin; 2.
UKS SPARTAKUS II Otyń; 3. FIBER
IV Nowogród Bobrzański; 4. UKTS
OLIMPIA Lubsko
*
W hali sportowej Zespołu Szkół w
Sulechowie rozegrano 29 listopada
br. I Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny do I Grand Prix Polski żaków i
żaczek w tenisie stołowym, na sezon
rozgrywkowy 2020/2021. Bardzo
dobrze zagrała Lena Puzio, zajmując 3
miejsce. Zosia Kamińska uplasowała
się na 6 miejscu. Wśród chłopców Jan
Czerniak był 16, a Rulan Khafizow 19.
M.Sienkiewicz

W turnieju bardzo dobrze zaprezentował się Grzegorz Dąbrowski

Pierwsza z lewej Lena Puzio.
M AG A Z Y N L U B S K I N R 12/2020 ( 359 )
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SPORT

P O D S U M O WA N I E J E S I E N I K L A S Y

Poniżej podsumowanie „Okręgówki” okiem trenerów Roberta Ściłby (Budowlani Lubsko) i Karola
Widerowskiego (Kado Górzyn). Czy pozycja zespołu jest zgodna z oczekiwaniami przed rozpoczęciem
sezonu, jak wyglądają przygotowania do rundy wiosennej, czy będą wzmocnienia? Te i nie tylko te pytania
do obu trenerów.

BANDA SIWEGO
ML: Jak byś ocenił pozycję klubu po
rundzie jesiennej, czy jesteś zaskoczony
postawą swoich podopiecznych?
R.Ś: Myślę, że nasze miejsce w tabeli
– drugie - jest przede wszystkim miłym
zaskoczeniem dla lubskich kibiców.
Ostatni sezon, który zakończył się przedwcześnie, był delikatnie mówiąc kiepski,
ale paradoksalnie wyszło na dobre, że
rozgrywki zostały zamknięte po jesieni,
albowiem sytuacja w tabeli była fatalna.
Gdy obejmowałem pierwszą drużynę
Klubu Budowlanych, było dużo znaków
zapytania. Kształtował się nowy Zarząd,
zespół pół roku nie trenował w związku
z zakazami covidowymi, a ja miałem na
przygotowania zaledwie dwa tygodnie !!!
Musiałem podjąć kilka trudnych decyzji.
Wybrałem kadrę treningową złożoną z 20
zawodników, wśród nich wielu młodych
piłkarzy z juniorów młodszych, kilku
zawodników musiało się z pierwszym
zespołem pożegnać. Mieliśmy także dwa
transfery „last minut”. Z Zielonej Góry
transferowaliśmy Doriana Borowskiego
oraz Jakuba Borysiewicza, a wcześniej
po kilku sezonach wrócił do nas Marcin
Piech. Tak więc można powiedzieć, że
zaczęliśmy z marszu, a pierwsza runda,
mimo zwycięstw, nie była dobrym
widowiskiem piłkarskim: dużo chaosu,
brak równowagi, ciągłe poszukiwanie
optymalnego ustawienia. Trudne momenty przyszły po dwóch remisach z
Górzynem i Przyborowem oraz dwóch
porażkach z Kunicami i w pucharach.
Z perspektywy myślę, że przegrane
przyszły w odpowiednim momencie,
ponieważ zmotywowały nas do jeszcze
cięższej pracy. Następne to seria bardzo
dobrych spotkań bez porażki z Bytomiem,
Żarami, Ochlą i niespodziewana pozycja
lidera. Na koniec rundy borykaliśmy się
z problemami kadrowymi ale młodzież,
która dostała szansę gry od pierwszych
minut, pokazała swoją wartość. Tak,
mimo porażki w ostatniej kolejce ze
Szprotavią, ze spokojem patrzę na przyszłą rundę. Podsumowując - zespół był
„sporą niewiadomą”, „ale kto nie ryzykuje, nie pije szampana.”
ML: Które formacje w zespole wypadły najlepiej, a które muszą jeszcze się
„podciągnąć”?
R. Ś: Patrząc na osiągnięcia chłopaków
w tej rundzie wydawać by się mogło, że
wszystko jest tip - top. Zajmujemy w
końcu miejsce premiowane awansem do
IV Ligii; 50 bramek zdobytych, przy zaledwie 18 straconych w 17-tu spotkaniach,
a na koncie 38 punktów! Tak dobrze
dawno nie było! Ale nic bardziej mylnego.
Trening piłkarski (i nie tylko piłkarski) to
proces wieloletni, który wymaga ciągłej
ewaluacji i dążenia do doskonałości, a
do tego celu brakuje nam bardzo dużo!
Jesteśmy najmłodszym zespołem w lidze,
mamy doświadczony szkielet i bardzo
dużo „młokosów” z talentem wymagającym oszlifowania. Pomimo dobrej rundy
czeka nas dużo pracy, bo doświadczenie
podpowiada mi, że wiosna będzie bardzo
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wymagająca – przeciwnik nie śpi, a my
nie jesteśmy już anonimową „Bandą Siwego”. Rozpoznawalne w lidze stały się
nagle nazwiska Piech, Walczak, Radko,
Kozioł, Borysiewicz, Urban, dlatego
musimy być elastyczni i mieć plan „B”

podziękować za zaufanie. Jest dobry flow,
a „tent spint” to podstawa.
ML: Jak oceniasz grę rywala zza miedzy czyli KADO Górzyn?
R. Ś: Myślę, że nie ja jestem od oceny
drużyny Kado Górzyn, tylko Karol

Trener Budowlanych Lubsko Robert Ściłba

Kuba Borysiewicz
w zanadrzu.
ML: Wymienisz kogoś z zawodników,
który według Ciebie zasłużył na największe wyróżnienie?
R. Ś: Piłka nożna jest grą drużynową. Na
boisku jest 11 zawodników, 7 czeka na
swoją szansę na ławce. Z doświadczenia
wiem, że mimo iż więcej mówi się o
strzelcach bramek, to ja lubię czarnych
bohaterów robiących czarną robotę w
defensywie, oczekujących na poczynania
kolegów w ofensywie. (Ja byłem defensywnym, środkowym pomocnikiem….
he,he, he). Generalnie na nasz mały
sukces pracują wszyscy, od zawodników
począwszy, na zarządzie skończywszy.
Dlatego sobie pozwolę, aby uniknąć
indywidualnych wyróżnień. Mamy obecnie w Klubie dobrą atmosferę. Od lipca
funkcjonuje nowy Zarząd z Tomaszem
Duczmalem na czele. To pasjonat futbolu. Wszedł do Budowlanych z dużym
entuzjazmem, co z pewnością pozytywnie
wpłynęło na nas wszystkich. Chciałem
w tym miejscu wyróżnić wszystkich i

Marcin „Żwiro” Piech

Widerawski, który de facto jest moim
znajomym i dobrym fachowcem. Udane
występy w lidze, jak chociażby wygrana z
Łęknicą i Przyborowem przyćmiły nieco
aferę z wprowadzeniem nieuprawomocnionego zawodnika w meczu ze Szprotavią. Zasłużona kara jaka z pewnością
spotkała ten klub sprawi, że zasada feir
play będzie w Górzynie przestrzegana.
ML: Mamy teraz trudny czas związany
z epidemią. Jak sobie z tym radzicie
jako klub? Czy wpłynie to na Wasze
przygotowanie do gry w rundzie wiosennej?
R. Ś: Rok 2020 przyniósł nam wszystkim
przykre doświadczenia pandemicznej
rzeczywistości. Rygorystyczny reżim sanitarny, lockdawny państw we wszystkich
obszarach życia społecznego, również
sportowego, co przejawiło się w pewnym
okresie roku nawet zamknięciem parków.
Wtedy praca indywidualna zawodników
opierała się o ich świadomość i ambicję.
Trener może wtedy indywidualnie pomóc
w doborze środków i ćwiczeń. Obecnie
rząd dopuszcza działalność klubów i stowarzyszeń w ramach sportów
kwalifikowanych, z zachowaniem obostrzeń
sanitarnych. Gramy w
procesie przy pustych
trybunach, ale trzeba
uważać na życie swoje i
najbliższych. Rozgrywki pokazały, że runda covidowa mocno wpłynęła
na przygotowanie wielu
drużyn. Nasza gra na
początku także pozostawiała sporo do życzenia,
zwłaszcza w obszarze
motorycznym. Dlatego
praktycznie przez cały
czas jej trwania kształtowaliśmy cechy motoryczne. Końcówka była
znacznie lepsza.

ML: Na co kładziesz największy nacisk
na treningach?
R. Ś: Mówiąc nieco przewrotnie trening
piłki nożnej polega na graniu w piłkę ….
i właśnie na to kładę nacisk. Staram się
żeby zawodnik podczas treningu znalazł
się w sytuacji meczowej, żeby w dużym
stopniu sam potrafił rozwiązać „powstały
problem na boisku”. Podobnie jak kierowca uczący się, który wyjeżdża z placu
manewrowego do miasta, by tam nabyć
potrzebnego doświadczenia. Podobnie
jest z treningiem piłkarskim, gdzie trzeba
stworzyć warunki rzeczywistej walki meczowej. Patrząc na młodych trenerów rozstawiających setki trelarzów, przyrządów,
zawodnicy wielokroć myślą sobie czy to
przypadkiem nie lotnisko?! Czasem gra z
jasno określonymi zasadami i zadaniami
jest wystarczająca. Oczywiście mówię tu
w dużym skrócie, bo wiadomo, że obok
taktyki, techniki, jest jeszcze motoryka. A
w grze zawodnik potrafi czasem się ukryć,
stosując różne wkładki motoryczne. Staram się nie zapominać o mentolu (red.
środka do znieczulenia miejscowego),
bo wszystko ostatecznie sprowadza się
do tego, żeby ludzie za tobą szli, żebyś
nie musiał pchać ich na siłę, „…a żeby
rozpalać ogień sam musisz płonąć”….
(red. „Aby zapalać innych samemu trzeba
płonąć”- to słowa jednego z najlepszych
polskich mówców i trenerów motywacyjnych – Jacka Walkiewicza). Tu trzeba
czuć pasję i pracować z pasjonatami tego
sportu.
ML: Jak wyglądają przygotowania do
rundy rewanżowej?
R. Ś: Jestem trenerem, który odchodzi
od typowego „ładowania akumulatorów”
– czyli treningów 5 razy w tygodniu.
Bardziej wyznaję filozofię periodyzacji
taktycznej (red. nowoczesne systemy
treningowe w piłce nożnej, których propagatorem jest Jose Mourinho), a więc
treningu ściśle powiązanego z modelem
gry i preferowanego systemu. Oczywiście
biegamy, ale z piłką, gramy 6 meczów
kontrolnych, a w treningu poprawiamy
to, co nie funkcjonuje na boisku. Mamy
do dyspozycji obiekty Ośrodka Sportu i
Rekreacji: boisko sztuczne, halę, siłownię,
a więc to wszystko, co jest niezbędne.
Ciekawą formą treningu jest także udział
w Lubskiej Lidze Piłki Halowej. Futsal,
to świetna gra na małej przestrzeni, w
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której zawodnik ma dużo kontaktu z piłką
i musi szybko podejmować odpowiednie
decyzje – kwintesencja futbolu.
ML: Czy będą jakieś wzmocnienia
zespołu?
R. Ś: Mimo dobrego startu w sezonie i
w miarę stabilnej kadry, wzmocnienia są
konieczne. Bronią bowiem zespół przed
marazmem, pobudzają zawodników do
ciężkiej pracy, aby wygrać konkurencję
z kolegą o pierwszy skład. Mamy już
dogadany powrót do drużyny bardzo
dobrego zawodnika, prowadzimy rozmowy z kilkoma bardzo wartościowymi
piłkarzami. Póki co nie chcę rzucać nazwiskami, przyjdzie na to czas, gdy będą
w extranecie Budowlanych. Poza tym
trzeba wspomnieć, że w Klubie mamy
zdolną młodzież, dlatego w kadrze znajdzie się miejsce dla kilku wychowanków.
ML: Jakie cele na rundę wiosenną
stawiasz sobie i drużynie?
R. Ś: Przyznam się, że obejmując posadę
jako trener pierwszego zespołu Budowlanych byłem pełen obaw. Przez 3 lata
pracowałem z drużynami młodszymi,
gdzie presja wyniku jest dużo mniejsza.
Jakby nie było, groził drużynie Budowlanych spadek, więc pierwszym celem
było utrzymanie się w klasie okręgowej.
Apetyt rośnie w miarę jedzenia i moja
drużyna dokonała tego – rozbudziła
nasze kubki smakowe. Oczekiwania
społeczne są duże. Ja nie będę rzucał
buńczucznych deklaracji: AWANS do
IV Ligii, a co za tym idzie 3 punkty w
każdym kolejnym spotkaniu. Wtedy
zobaczymy, co przyniesie jutro?!! Poza
tym życzyłbym sobie abyśmy rozwijali
się wszyscy indywidualnie, jako drużyna
i jako Klub. 75 lat tradycji w końcu nas
do czegoś zobowiązuje!!!
ML: Co jest mocną stroną klubu, a
co Ci przeszkadza w pracy, co byś
zmienił?
R. Ś: Budowlani Lubsko to 75 lat pięknej
tradycji. Przeglądając archiwalne zdjęcia,
karty zgłoszeń, tabele ligowe człowiek jest
pełen podziwu dla tego kulturalno-sportowego dorobku. Bardzo szanuję starsze pokolenie zawodników, działaczy, trenerów.
Jestem na co dzień w dobrym kontakcie
z większością z nich! W tym roku była
możliwość spotkania się po latach z tymi
ludźmi. Łezka zakręciła się w oku, bo wielu nie ma już z nami, jak chociażby Artura

SPORT

OKRĘGOWEJ OKIEM TRENERÓW

Krojcera, pana Michalskiego czy Zbyszka
Pruchnika. Ja w Klubie funkcjonuję od
35 lat! Pierwsza bramka w trampkarzach
na zielonogórskim „ Zrywie ……”,
potem debiut w IV Lidze jako 16-latek,
dużo wzlotów i upadków. Od 2009 roku
pracuję w Klubie jako trener dzieci i młodzieży, potem przyjęty trener w IV lidze,
III Lidze i okręgowej. Dla mnie Klub
Budowlanych ma szczególne miejsce w
sercu. To właśnie odróżnia go od innych.
Jego na pewno mocną i charakterystyczną
stroną jest praca u podstaw. Trenujemy i
wychowujemy przez sport niezliczoną
rzeszę młodych ludzi i nie boimy się na
nich postawić w piłce seniorskiej. W
tym miejscu wspomnę, że w obecnym
sezonie w piłce seniorskiej zadebiutowało
7 juniorów młodszych!!! To pozwala
ze spokojem patrzeć w przyszłość. Jest
to duży sukces klubu trzymającego się
filozofii nie ścigania się, brania najemców
za pieniądze, co daje krótkometrażowe
uniesienia. Warto też wspomnieć o naszym
międzynarodowym dorobku rozpoczętym
w latach 90-siątych przez naszego obecnego Burmistrza Janusza Dudojcia, późniejszego Prezesa Budowlanych. Rokrocznie
od niemalże 20 lat przyjeżdżają do nas
zawodnicy i działacze sportowi z Vlotho,
Forstu, Tarnopola oraz Masny we Francji.
Tysiące przejechanych kilometrów, by
rywalizować w duchu feir play ze swoimi
rówieśnikami. Coś pięknego !!!
ML: Wiem, że ciągle się rozwijasz jako
trener. Więc jak to jest UEFA A czy coś
więcej?
R. Ś: Ścieżka rozwoju trenera w Polsce
jest ściśle określona i obwarowana pewnymi zasadami. Licencja Uefa Pro to
papier, który można zdobyć po spełnieniu
określonych warunków między innymi
pracy na szczeblu centralnym minimum
w 2 lidze przez 3 sezony, czego niestety
nie jestem w stanie spełnić. Jest to gdzieś
w sferze moich marzeń, może kiedyś…..
Jest jeszcze licencja Uefa Elite Youth A
(red. to najwyższe uprawnienie w Europie
dla trenerów pracujących z młodzieżą).
Niestety życie prywatne i zawodowe nie
pozwala mi w tej chwili podjąć się tego
kursu. Nie oznacza to jednak, że w sferze
trenerskiego, osobistego rozwoju jestem
bierny, wręcz przeciwnie. Nie ma dnia,
w którym nie podjąłbym w tym temacie
działań. Prenumeruję czasopisma trenerskie, słucham podcasty i wielocasty
o tematyce sportowej Celem istnienia
grupy jest pokazanie jak wiele możesz
zyskać słuchając podkastów - wychodząc
na dwór pobiegać lub pospacerować ze
słuchawkami czy wykorzystać czas w
podróży i w czasie wykonywania różnych
innych obowiązków), subskrybuje różne
kanały medialne Jeśli chodzi o dostępność
środków treningowych w obecnych czasach, to nie ma tutaj żadnych ograniczeń.
Każdy trener musi mieć jednak ten Faktor
X odróżniający go od innych.
Właśnie Prezes PZPN Zbigniew Boniek
podniósł niejako prestiż licencji Uefa
A (red. Licencja UEFA A od sezonu
2021/2022 będzie uprawniała do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów
od drugiej ligi w dół – uchwalił na wtorkowym posiedzeniu Zarząd PZPN).,
którą posiadam, i dopuścił trenerów z tym
uprawnieniem do II Ligii. Wcześniej było
to niemożliwe.
ML: Dziękuję za rozmowę i życzę
powodzenia w życiu zawodowym i
osobistym.
I.G.

WYGRYWAMY I PRZEGRYWAMY
RAZEM, ZAWSZE JAKO ZESPÓŁ

Magazyn Lubski: Jak byś ocenił
pozycję klubu po rundzie jesiennej,
czy jesteś zaskoczony postawą swoich
podopiecznych?
Karol Widerowski: Generalnie wynik
po fazie jesiennej oceniłbym pozytywnie, choć z niedosytem. Przez większość
rundy plasowaliśmy się w górnej części
tabeli, potrafiliśmy wygrywać z takimi
zespołami jak ŁKS Łęknica czy Pogoń
Przyborów, bądź remisować w Lubsku.
Z drugiej strony przytrafiały nam się
wpadki, jak choćby w Konotopie, czy
słabsza końcówka rundy. Ale na wszystko należy spojrzeć szerzej. Mieliśmy
problemy kadrowe, po zmianie czasu na
zimowy trenowaliśmy tylko na orliku,
to wszystko nie pomagało. Dlatego patrząc całościowo - jestem zadowolony.
ML: Które formacje w zespole wypadły najlepiej, a które muszą jeszcze się
„podciągnąć”?
K.W: Uważam, że do momentu, gdy
byliśmy prawdziwym monolitem, i nie
chodzi mi tylko o formację obrony, to
jako cały zespół wyglądaliśmy bardzo
mocno. W późniejszej fazie, między
innymi przez zmiany personalne, a co
się z tym wiąże brak automatyzmów,
wyglądało to słabiej.
ML: Jak oceniasz grę rywala zza
miedzy czyli Budowlanych Lubsko?
K.W: Jeżeli chodzi o grę Budowlanych
to widziałem ich tylko w dwóch spotkaniach, więc ciężko o wymierną ocenę z
mojej strony, ale generalnie to na plus.
Widać pomysł w budowaniu gry, do
tego umiejętne wykorzystanie pozycji
7,11 i ich walorów szybkościowych,
choć w meczu z nami to my stworzyliśmy lepsze sytuacje i trzy punkty
powinny pojechać do Górzyna.
ML: Mamy teraz trudny czas związany z epidemią. Jak sobie z tym
radzicie jako klub? Czy wpłynie to
na Wasze przygotowanie do gry w
rundzie wiosennej?
K.W: Tak to czas bez precedensu i na
pewno nie jest łatwy. Mimo wszystko
uważam, że najgorszy czas był wiosną,
kiedy zawieszono rozgrywki, do tego
nie można było trenować. Tamta rzeczywistość mocno zdezorganizowała
funkcjonowanie klubu, na szczęście na
tę chwilę wszystko wróciło do normy
i mam nadzieję, że zarówno przygotowania, jak i sama runda wiosenna
przebiegną bez żadnych komplikacji.

Karol Widerowski trener LZS Kado Górzyn

ML: Na co kładziesz największy
nacisk na treningach?
K.W: To temat bardzo szeroki, inaczej te akcenty wyglądają w okresie
startowym, inaczej w okresie przygotowawczym. W okresie startowym cel
treningu i główny temat zawsze jest
związany z ostatnim meczem. Staram
się zrobić analizę tego, co funkcjonowało, a co nie funkcjonowało w każdej
fazie gry i to jest punktem wyjścia. Do
tego jeżeli dysponuję wiedzą na temat
gry przeciwnika i uznam, że jest coś,
co możemy wykorzystać albo musimy
zneutralizować, to też pojawia się w treningu, do tego bardzo ważnym punktem
są stałe fragmenty gry. Jest tych rzeczy
stricte taktycznych dość sporo, a mając
dwie jednostki w tygodniu zazwyczaj
nie udaje się zrealizować tyle, ile bym
chciał. Niestety, musimy zdawać sobie
sprawę, że jesteśmy klubem w 100%
amatorskim.
ML: Jak wyglądają przygotowania
do rundy rewanżowej?
K.W: Do treningów wrócimy 12 stycznia. Do końca stycznia planujemy 3
jednostki treningowe w każdym mikro-cyklu, od lutego zaczniemy rozgrywać
mecze kontrolne z takimi zespołami
jak: Tęcza Krosno Odrzański, Odra
Nietków, Bóbr Bobrowice, Błękitni
Lubięcin, Czarni Jelenin i najprawdopodobniej ze Stalą Sulęcin, choć tu musimy „dograć” jeszcze sprawy formalne.
ML: Czy będą jakieś wzmocnienia
zespołu?

K.W: Zespół wymaga wzmocnień i
na pewno będziemy rozglądać się za
takimi. Choć nie ukrywam, że szukamy
odpowiedniej jakości, a nie tylko uzupełnienia ławki rezerwowych. Rynek
jest bardzo ubogi, więc o wartościowe
wzmocnienie będzie bardzo trudno, ale
mocno na to liczę.
ML: Jakie cele na rundę wiosenną
stawiasz sobie i drużynie?
K.W: Zawsze punktem wyjścia jest
rozwój. Chciałbym, żeby zawodnicy
zawsze byli świadomi tego, jak chcemy
grać, żeby w każdym momencie na boisku wiedzieli, jak się zachować, a co za
tym idzie, żeby cały zespół grał lepiej.
Oczywiście wynik w seniorach także
musi stać jak najwyżej w hierarchii
wartości i u nas tak na pewno będzie.
Myślę, że stać nas na to, żeby poprawić
rezultat punktowy z jesieni i to będzie
cel minimum.
ML:Co jest mocną stroną klubu, a
co Ci przeszkadza w pracy, co byś
zmienił?
K.W: Mocną stroną jest niewątpliwie
atmosfera, która panuje w klubie. Tutaj
wszyscy są ze sobą mocno zżyci, można powiedzieć, że ten klub jest prawie
jak rodzina i to jest rzecz niesamowita.
Przeszkadzają mi często sprawy organizacyjne, tak jak wcześniej wspomniałem jesteśmy klubem zupełnie amatorskim, a ja często o tym zapominam.
Chciałbym, żeby wszystko zawsze było
dopięte na ostatni guzik, a często się
pewnie tak nie da, choć uważam, że są

Artur Dąbrowski( w czerwonej koszulce z nr.11) i Michał Galik
nr. 29 na koszulce) siły napędowe Kado Górzyn.
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aspekty, które można poprawiać i będę
tego oczekiwał od zarządu.
ML: Co Twoim zdaniem odróżnia ten
klub od innych z regionu?
K.W: Tak jak powiedziałem, atmosfera,
która tutaj panuj, a do tego, mimo że zespół opiera się na chłopkach z Górzyna i
okolic, nie ściągamy zawodników z zewnątrz. Mamy sporo jakości piłkarskiej
i już nie raz to pokazywaliśmy.
ML: Wymienisz kogoś z zawodników,
który według Ciebie zasłużył na największe wyróżnienie?
K.W: Nie lubię i nie chcę nikogo
indywidualnie wyróżniać, szczególnie
na forum, wygrywamy i przegrywamy
razem, zawsze jako zespół.
ML: Wiem, że ciągle się rozwijasz
jako trener. Jest UEFA A, a czy coś
więcej?
K.W: Posiadam licencję UEFA A, do
zdobycia została UEFA Pro, ale na
tę chwilę nie myślę o takich uprawnieniach z kilku powodów: przede
wszystkim możliwość przyjęcia na kurs
UEFA Pro jest bardzo trudne, w naszym
województwie nie mamy żadnego klubu
na poziomie centralnym, a na takim
poziomie jest wymagana w/w licencja.
Oczywiście mam swoje cele, marzenia
czy ambicję, ale też twardo stąpam
po ziemi i nie wydaje mi się, że będę
potrzebował takiej licencji. Lubię się
rozwijać, jeździć na staże, konferencje
i nigdy tego nie zaprzestanę, ale to wynika bardziej z chęci samorozwoju niż
z nadziei, że poprowadzę np. zespół w
ekstraklasie, bo wiem, że nigdy to nie
nastąpi.
ML: Mam jeszcze jedno pytanie.
Mecz ze Sprotavią ( gra nieuprawnionego zawodnika – red.), czy chciałbyś
skomentować to w jakiś sposób,
może przeprosić kibiców? Byłoby to
chyba ewenementem w środowisku
piłkarskim.
K.W: Sytuacja w meczu ze Szprotavią
nie powinna mieć miejsca, wszystko zostało przez nas wyjaśnione na wydziale
dyscypliny w Lubuskim Związku Piłki
Nożnej, ponieśliśmy konsekwencję
i to nie tylko te, które nałożył na nas
związek, ale między innymi nasi kibice
mogli poczuć się rozczarowani, za co
wypada ich przeprosić
ML: Dziękuję za rozmowę i życzę
samych wygranych.
I.G.

Fragment meczu derbowego z Budowlanymi Lubsko
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PRZYGOTOWANIE:
Suche składniki( mąka, cukier,
soda, przyprawa do piernika).
Masło(margaryna) roztopić z
miodem i wystudzić. Dodać jajka i wymieszać. Połączyć suche
składniki z mokrymi. Zagnieść
ciasto i je rozwałkować. Gdy
ciasto rozwałkujemy na grubość

Oddziel białka od żółtek. Białka
umieść w szklanym, czystym naczyniu i ubijaj mikserem przez
30 sekund. Najpierw na małych
obrotach, potem na średnich. Ma
powstać piana z białek, jednak
białka nie powinny być ubite na
sztywno.
Do białek dodaj cały cukier.
Ubijaj całość na niskich/średnich

w

LUKIER, WARIANT 2
• woda ze słoika z ciecierzycą
• 100 gr. cukru pudru

bsk

Kulinarne
smaki...

Lu

LUKIER, WARIANT 1:
• 2 białka średnich jaj
• 180 g cukru pudru
• kilka kropel soku z cytryny

SMACZNEGO !!!

obrotach około 20 minut. Na koniec całość rozcieraj jeszcze łyżką
lub łyżką drewnianą z kulką. Do
lukru można na koniec dodać też
sok z cytryny lub pomarańczy.
Lukier powinien być gładki, śnieżnobiały i bez żadnych grudek.

ró

• 1 szklanka cukru
• 1 szklanka mąki
• 250 gr. miodu
• 4 jajka
• 250 gr. masła/margaryny
• 50 gr. przyprawy do piernika
• 2,5 łyżeczki sody

ok. 6 mm,należy piec je w rozgrzanym do temperatury 200
stopni piekarniku ok. 10 min. .

red akto

SKŁADNIKI:

iego

ŚWIĄTECZNE PIERNICZKI KTÓRE ZAWSZE SIĘ UDAJĄ

M agazynu

Cukier puder przesiać , ok. 16
gr. wody z ciecierzycy przelać
przez sitko. Dodać do cukru ,
ucierać ręcznie gałką do tortów.
Przelać do woreczka strunowego
i dekorować.
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Nagrody wylosowali: Ewa Gryziec z Lubska i Teresa Pawluszkiewicz z Lubska. Gratulujemy i zapraszamy do
redakcji po odbiór nagród.
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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)
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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
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BADANIA KIEROWCÓW WSZYSTKICH KATEGORII
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Litery z kratek ze strzałką
wpisane w kolumnę obok
krzyżówki dadzą rozwiązanie,
które należy przesłać na adres
redakcji do 31 grudnia br.
Poziomo:
1. Wafelek do lodów, 7. Wersja,
odmiana, 8. Rzeka Gorzowa, 9.
Donosiciel, tajny oskarżyciel, 10.
Stop żelaza z niklem, 11. Miasto
w zachodnich Węgrzech, 14. Aromatyczny napój alkoholowy, 17.
Emil, autor „Nany”, 19. Miasto nad
Sanem, 20. Futerał na okulary, 21.
Indiański namiot, 22. Futrzany
szal, 23. Fason, model, 24. Fatos,
były polityk albański, 27. Stolica
Ghany, 31. Rozczochrane włosy,
32. Okręg kulturowy Zeusa, 33.
Pagór mrozowy z jądrem lodowym, hydrolakolit, 34. Świeżo
wydane dzieła literackie, naukowe, 35. Fabuła, temat, wątek.
Pionowo:
1. Obszar o płaskiej powierzchni,
2. „Sześćdziesiątka” w lampie, 3.
Faza księżyca, 4. Udomowiony
kuzyn zająca, 5. Miasto na Krymie,
6. Steral, alkohol sterydowy, 12.
Jego ikra przerabiana na czarny
kawior, 13. Składnik saletry, 18.
Arsen, dżentelmen włamywacz,
23. Miasto w Rosji nad Oką, 25.
Powoli w muzyce, 26. Nadmierna tusza, 28. Drewniana łyżka o
długim trzonku, 29. Ustęp tekstu,
30. Z Wilnem.
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