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W poniedziałek 20 
września 2021 roku w 
lubskim ratuszu odbyło 
się spotkanie Burmistrza 
Lubska Janusza Dudojcia 
z przedstawicielami 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa 
Lubuskiego w Zielonej 
Górze: z Zastępcą 
Dyrektora Departamentu 
Infrastruktury i 
Komunikacji Piotrem 
Tykwińskim oraz 
Kierownikiem 
Wydziału Transportu 
Publicznego Arkadiuszem 
Mieczyńskim, dotyczące 
porozumienia w sprawie 
realizacji projektu pn. 
„Rewitalizacja linii nr 
275 na odcinku Bieniów 
– Lubsko wraz z budową 
przystanków w m. 
Budziechów, Jasień i 
Bieszków” w ramach 
Programu Kolej+.

Ww. projekt przeszedł do drugiego eta-
pu naboru do Programu Uzupełnienia 
Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury 
Kolejowej – Kolej+, co zobowiązuje 
Województwo Lubuskie do opracowa-
nia Wstępnego Studium Planistyczno-
-Prognostycznego. 
Jak wiadomo z przeprowadzonego 
przetargu, wartość opracowania wynie-
sie 738 000 zł, z czego 50% - zgodnie 
z projektem porozumienia, ma zostać 
pokryte ze środków samorządów: Po-
wiatu Żarskiego, Gminy Lubsko oraz 
Gminy Jasień.
Rada Miejska w Lubsku już w kwietniu 
br. podjęła uchwałę w sprawie wyraże-
nia zgody na zawarcie porozumienia w 
zakresie współpracy i współdziałania 
przy opracowaniu ww. dokumentu 
planistycznego. Również Rada Powia-
tu Żarskiego 30 września 2021 roku 
podjęła uchwałę w sprawie udzielenia 
przez Powiat Żarski pomocy finansowej 
Województwu Lubuskiemu. Potrzebna 
jest jeszcze jasna deklaracja Gminy 
Jasień w sprawie partycypowania w 
przedsięwzięciu.
Jak wskazuje Burmistrz Lubska:„Gmi-

na Lubsko jest zdeterminowana, by 
kontynuować współpracę przy reali-
zacji tego projektu. Zostały dokonane 
wstępne ustalenia z Fundacją Kolejo-
wą „Stacja Lubsko/Sommerfeld” w 
sprawie przeprowadzenia konsultacji 
społecznych. Wszystko idzie w dobrym 
kierunku. Liczymy na to, że pozostałe 
samorządy również wytrwają w swo-
ich deklaracjach i podejmą potrzebne 
kroki do podpisania czterostronnego 
porozumienia”.

Koncepcja projektu przewiduje m.in. 
odbudowę peronu na STACJI LUB-
SKO oraz budowę dwóch przystanków 
LUBSKO WSCHÓD w rejonie ul. 
Kazimierza Złotka oraz LUBSKO 
ZACHÓD w rejonie ul. Klonowej. 
Ponadto przewiduje się przystanki w 
Budziechowie, Jasieniu (2), Bieszko-
wie, Biedrzychowicach Dolnych oraz 
w Bieniowie.
Podstawą do nawiązania współpracy 
między Województwem Lubuskim, 

Powiatem Żarskim, Gminą Lubsko oraz 
Gminą Jasień jest potrzeba rozwoju ko-
lei, jako jednego z najbardziej efektyw-
nych i przyjaznych środowisku środka 
publicznego transportu zbiorowego, a 
także dążenie poprzez rozwój kolei do 
zrównoważonego rozwoju regionów.
Lubsko stale trwa przy tej idei oraz liczy 
na to, że pozostałe samorządy również 
będą czynnym uczestnikiem realizowa-
nego projektu.

M.K.

W poniedziałek 13 
września br. Burmistrza 
Lubska Janusza Dudojcia 
odwiedził Krzysztof 
Ksiuk, mieszkaniec gminy 
Lubsko, uczeń 8 klasy 
Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej w Mierkowie, 
pasjonat wędkarstwa.

Tak to się wszystko zaczęło
Jak wspomniał, swoją przygodę z węd-
karstwem rozpoczął wiele lat temu, gdy 
był jeszcze małym chłopcem. Z dumą 
mówi, że zainteresowanie wędkar-
stwem zaszczepili w nim rodzice i brat, 
z którym zaczął uczęszczać do szkółki 
wędkarskiej w Lubsku. 
Mimo młodego wieku może poszczy-
cić się wieloma sukcesami. Krzysztof 
powiedział: „Moje pierwsze zawody, 
to zawody organizowane z okazji dnia 
dziecka, w których wzięliśmy udział z 
bratem, a rodzice nas dopingowali. I 
tak jest to dziś!. Później próbowałem 
swoich sił w zawodach kołowych, 
okręgowych, ogólnopolskich i między-
narodowych".
Wysokie miejsca w zawodach i olim-
piadach dają Krzysztofowi wiele po-
wodów do zadowolenia.Największym 
jego sukcesem jest pierwsze miejsce w 
klasyfikacji generalnej Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży w Sportach 
Wędkarskich Wenecja 2020. Krzysztof 
wyraził nadzieję, że obecna sytuacja na 
świecie pozwoli mu na kontynuowanie 
przygody z wędkarstwem, a osiągnięte 
sukcesy zaprocentują w przyszłości.

Sukcesy, o których mówi Krzysztof 
nie biorą się znikąd. To efekt jego 
ciężkiej, konsekwentnej pracy, ale też i 

jego rodziców, którzy pomagają mu w 
rozwijaniu talentu.

M.K.

W bieżącym roku mija 
termin uiszczania opłat 
za rezerwację miejsca 
w grobach ziemnych 
na kolejne 20 lat osób 
pochowanych w roku 
2001.

Zgodnie z ustawą o cmentarzach i 
chowaniu zmarłych grób może być 
użyty do ponownego chowania, jeśli 
po upływie 20 lat od zawarcia przez 

zarząd cmentarza umowy cywilno-
prawnej z dysponentem grobu, nie 
zostanie dokonana kolejna opłata.
Wobec powyższego osoby zaintereso-
wane przedłużeniem ważności grobu 
powinny uiści opłatę przewidzianą za 
rezerwację miejsca na kolejne 20 lat 
uZarządcy Cmentarza Komunalnego 
w Lubsku (ul. Szpitalna 1B, tel.068 
37240 18).

M.K.

 POLITYKA  POLI TYK A 

SZANSA NA 
POWRÓT KOLEI 
DO LUBSKA

PAMIĘTAJ
O OPŁATACH 
CMENTARNYCH

LUBSKO JEST WIELKIE PRZEZ
SWOICH MIESZKAŃCÓW!

Krzysztof Ksiuk - pasjonat wędkarstwa podczas spotkania z Burmistrzem 
Lubska Januszem Dudojciem. Wędkarstwo, to wyjątkowe hobby, któremu 

Krzysztof poświęca dużą część swojego życia. To sport sprawiający mu wielką 
radość, ale też uczący pokory.

BUDUJĄC WIELKIE LUBSKO C.D.

Realizowane są prace związane z zago-
spodarowaniem terenów zielonych wo-
kół budynku przy al. Niepodległości 2. 
Wykonawcą prac jest firma Tajemni-
czy Ogród Projektowanie-Zakłada-
nie–Pielęgnacja Terenów Zielonych z 
Olbrachtowa.
W ramach zadania zostaną dokonane 
cięcia pielęgnacyjne istniejących drzew 
i krzewów, a także nowe nasadzenia 
drzew, krzewów oraz roślin wielo-
letnich. Zaplanowane rabaty zostaną 
dosadzone połaciami grupy roślin do-
stosowanych do właściwości siedliska. 
Dodatkowo zamontowane zostaną 
zbiorniki do gromadzenia wody opado-
wej odprowadzanej z dachu budynku, 
z wykorzystaniem jej do nawodnienia 
roślin. Postawione zostaną także nowe 

ławki i kosze uliczne. 
Wszystkie te działania mają na celu pod-
niesienie walorów przyrodniczych, użyt-

kowych i estetycznych terenu przeznaczo-
nego do korzystania przez mieszkańców.

M.K.

Inwestorem robót drogowych jest Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, 
natomiast wykonawcą Przedsiębiorstwo 
Drogowe Kontrakt sp. z o.o. z Krosna 
Odrzańskiego.
W koordynacji i w uzgodnieniu z Zarzą-
dem Dróg Wojewódzkich, równolegle 
do robót drogowych, wykonywany jest 
również remont sieci wodociągowej 
wraz z przyłączami na całym odcinku 
przebudowywanej drogi. Za ten zakres 
prac odpowiada spółka Lubskie Wodo-
ciągi i Kanalizacja. 
Łączenie prac drogowych z instalacyj-

nymi jest bardzo dobrym rozwiązaniem 
techniczno-inżynieryjnym, znajdującym 
mocne uzasadnienie ekonomiczne oraz 
logistyczne. Przy okazji przebudowy 
drogi, można wykonać równocześnie 
prace instalacyjne, co w tym wypadku 
spółce LWiK pomniejsza koszty wy-
miany sieci, natomiast zarządcy drogi 
porządkuje sprawy sieci pod drogą.
Całkowita wartość zadania wynosi: 
1 359 401,90 zł, w tym dofinansowanie 
ze środków własnych Gminy Lubsko: 
200 000 zł.

M.K.

Rozpoczęto pierwszy etap prac 
remontowych dostosowują-
cych budynek byłej Szkoły 
Podstawowej nr 2 na budynek 
administracji publicznej.
Wykonawca, którym jest Zakład 
Budowlany Wacław Bryczkow-
ski z Żar, zrealizował część ro-
bót demontażowych, rozpoczął 
również montaż podwieszanych 
sufitów oraz stawianie ścianek 
działowych, którymi duże sale 
lekcyjne dzielone są na mniej-
sze pokoje biurowe.
Całkowita wartość inwestycji 
wynosi 426 933 zł. Zadanie 
finansowane jest ze środków 
własnych Gminy Lubsko.

M.K.

 W TOKU... 
• Przebudowa I piętra dawnego USC
• Remont ul. Gdańskiej

• Poprawa jakości oświetlenia drogowego w miejscowościach:
Raszyn, Mierków oraz Ziębikowo, poprzez wymianę opraw sodowych na ledowe.

• Wykonanie drogi ze śladów betonowych w Tucholi Żarskiej
 ZAKOŃCZONO... 

Przed określeniem przedmiotu 
zadania dokonano inwentaryzacji 

istniejącego stanu zieleni, w 
tym uzgodniono z Lubuskim 

Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków chory i uszkodzony 

drzewostan do usunięcia. Nowe 
nasadzenia uzupełnią istniejącą 
zieleń, tworząc łącznie spójną 

kompozycję.

Przy okazji zagospodarowania zieleni, Ośrodek 
Sportu i Rekreacji dokonał demontażu ogrodzenia. 

Dzięki temu otwiera się przestrzeń całego placu 
pomiędzy nowym budynkiem administracji publicznej 

a Biblioteką – Centrum Kultury. 
Zdemontowane ogrodzenie znajdzie natomiast nowe 

zastosowanie w gminnej jednostce

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW 
ZIELONYCH PRZY BYŁEJ SP2

REMONT UL. WROCŁAWSKIEJ

PRZEBUDOWA BYŁEJ SP2 
NA URZĄD

Po zakończeniu I etapu prac, 
do budynku przeniosą się 
Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej, Zakład 
Gospodarowania Mieniem 

Komunalnym oraz część Urzędu 
Miejskiego w Lubsku.

 ROZPOCZĘTO 

Przy okazji remontu drogi przez ZDW, LWiK wymienia sieć 
wodociągową wraz z przyłączami.

W związku z realizacją inwestycji, jeden pas drogi został 
wyłączony z ruchu. By usprawnić i udrożnić przejazd 

remontowanego odcinka, początkowo kierowano ruchem, 
a obecnie ustawiono sygnalizację świetlną.

UZUPEŁNIANIE 
UBYTKÓW 
W DROGACH 
GMINNYCH

REMONT DRÓG 
UL. ZAPOLSKIEJ I ZANA

W październiku b.r. przeprowadzono 
prace polegające na uzupełnieniu 
ubytków w drogach gminnych o 

nawierzchni asfaltowej. Prace były 
prowadzone w celu zabezpieczenia 

przed i w okresie zimowym.

Remont dróg polegał na wyko-
naniu podbudowy oraz wymia-
nie nawierzchni dróg z trylinki 
na polbruk. 
Wykonawcą robót był Daniel 
Wojciechowski Usługi Drogo-

wo-Budowlane z Lubska.
War to ść  robó t  wyn ios ł a 
212 059,38 zł brutto. Zadanie 
zostało sfinansowane ze środ-
ków własnym Gminy Lubsko.

M.K.

Zamawiający wykorzystał do remontu dróg betonową kostkę brukową 
pochodzącą z wcześniejszych rozbiórek chodników. Zastosowanie 

odzyskanego materiału, zmniejszyło koszt inwestycji. 

Przeprowadzono remont podstawy przepustu 
wieżowego wraz z pracami melioracyjnymi na 
doprowadzalniku i odprowadzalniku przy zbiorniku 
Nowiniec. Prace polegały na: naprawie zniszczonych 
przyczółków betonowych podstawy przepustu wieżo-
wego, czyszczeniu przepustu z namułu, wykoszeniu i 
wygrabieniu traw i krzewów ze skarp i korony rowu, 
oczyszczeniu rowu z namułu koparką, plantowaniu 
skarp rowu z namułu, rozplanowywaniu wydobytej 
ziemi koparką oraz zamontowaniu wygrodzenia ruro-
wego na granicy drogi od strony kanału młyńskiego. 

M.K.

Prace na przy zbiorniku Nowiniec 
wykonały Lubskie Wodociągi i 

Kanalizacja Sp. z o.o. w Lubsku.

PRACE REMONTOWE 
PRZY ZBIORNIKU 
NOWINIEC

PRACE PORZĄDKOWE RZEKI LUBSZY 
ORAZ KANAŁU PRZECIWPOŻAROWEGO
Państwowe Gospodar-
stwo Wodne Wody Pol-
skie przeprowadziło 
prace melioracyjno-po-
rządkowe lubskich cie-
ków wodnych. Wyko-
nane roboty poprawiły 
stan cieków w Lubsku, 
przede wszystkim w 
zakresie ich funkcjo-
nalności i zapewnienia 
bezpieczeństwa, co jest 
szczególnie ważne z 
uwagi na okres jesienny, 
a co za tym idzie częst-
sze i bardziej intensyw-
ne opady deszczu. 

M.K.

Przeprowadzone prace 
melioracyjno-porządkowe poza 
ważną funkcją zabezpieczającą, 
wpływają również pozytywnie 
na wizerunek naszego miasta.

• Budowa Centrum In-
formacji Turystycznej 
nad zalewem Karaś

• Wykonanie ogrzewa-
nia świetlicy wiejskiej w 
Mierkowie oraz świetlicy 
wiejskiej i OSP w Starej 
Wodzie z odnawialnych 
źródeł energii poprzez 
instalację pomp ciepła

 NIEBAWEM 
RUSZĄ... 

O tym, co trzeba zrobić, by do Lubska wróciła kolej - z Burmistrzem Lubska Januszem Dudojciem rozmawiali 
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze: Zastępca Dyrektora 

Departamentu Infrastruktury i Komunikacji PiotrTykwińskioraz Kierownik Wydziału Transportu Publicznego Arkadiusz 
Mieczyński.

Opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych w gminie Lubsko zostały 
określone w uchwale nr XII/84/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 września 

2019 roku. Przykładowo rezerwacja miejsca w grobach ziemnych wnoszona na 
okres 20 lat wynosi 600 zł dla grobu jednomiejscowego i 600 zł na każde następne 

miejsce. Do powyższych opłat dolicza się należny podatek od towarów i usług 
VAT, zgodnie z odrębnymi przepisami.
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W dniach 24-26 września 2021 
roku odbył się drugi wyjazd 
terapeutyczno-integracyjny, tym 
razem do Kudowy Zdroju.

W programie wyjazdu było: zwiedzanie Zamku 
Książ, Kaplicy Czaszek, spacer na Szczeliniec 
Wielki oraz wyjazd do Polanicy Zdroju. Oprócz 
zwiedzania i integracji, odbyły się spotkania z 
terapeutami i wieczorny mityng. 
Realizatorem zadania było Stowarzyszenie Ma-
gia Trzynastki z Ciborza, na czele z Leszkiem 
Pieńczakiem oraz koordynatorem zadania Bar-
tłomiejem Sówką. 
Zadanie zostało sfinansowane ze środków Gmin-
nego Programu Profilaktyki Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Gminy Lubsko na 2021 rok.

M.K.

Śladami lubuskich zamków, 
pałaców i dworów – do LUBSKA

26 września 2021 roku Bartosz Łapa 
– nauczyciel historii NSP w Lubsku, 
radny Rady Miejskiej w Lubsku opro-
wadzał wycieczkową grupę PTTK 
Stilon Gorzów Wielkopolski. 
Jako historyk i regionalista ciekawie 
opowiedział przyjezdnym o lubskich 
zabytkach. Była wizyta w ratuszu, 
baszcie, zamku, kościele pw. NNMP, 
a także przy pałacu w Dłużku i Osieku.

M.K.

Z Mierkowa 
do Lubska

28 września 2021 
r. z wycieczką do 
Lubska wybra-
li się uczniowie 
klas I- III Niepu-
blicznej Szkoły 
Podstawowej w 
Mierkowie, któ-
r zy  w  r amach 
zajęć innowacja 
pedagogiczna w 
nauczaniu zinte-
growanym pod 
nazwą: Lubsko-
-moja mała ojczy-
zna odwiedzili ratusz i basztę. Uczestnicy wy-
cieczki zwiedzili pomieszczenia znajdujące się w 

budynkach, obejrzeli kolekcję starych zegarów. 
To była wyprawa pełna wrażeń!

M.K.

Bardzo ciekawa przedszkolna wyprawa
Wieża Bramy Żarskiej ma 7 kondygnacji, ale 
wspinaczka po schodach na widokowy taras 
wcale nie okazała się straszna dla dzieci z grupy 
Biedronek z Przedszkola nr 5 w Lubsku, które 28 

września 2021 roku wraz z wychowawcą Henią 
Miszkurka odwiedziły basztę. 
Dzieci zafascynowała wystawa starych zegarów, 
a widok Lubska z lotu ptaka zaparł dech!

M.K.

 W GMINIE  W GMI NI E 

Jak informuje Gmina Lubsko - w 
lubskich przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych na dzień 15 paź-

dziernika 2021 roku są jeszcze wolne 
miejsca dla dzieci w wieku od 3 lat 
do 6 lat.

Zwiększy się liczba miejsc w 
Żłobku nr 1 w Lubsku

Jeśli chodzi o system wychowania 
i edukacji dzieci w gminie Lubsko, 
największym problemem (również 
najczęściej zgłaszanym przez rodzi-
ców),jest niedostateczna liczba miejsc 
żłobkowych. Obecnie w gminie 
funkc jonu je 
jeden żłobek 
publiczny na 
16 miejsc przy 
Przedszkolu nr 
2 w Lubsku. 
Od 1 listopa-
da 2021 roku 
zwiększa się 
liczba możli-
wych do przy-
j ę c i a  p r z e z 
Żłobek nr 1 
dzieci z 16 do 
24. Planowana 
zmiana czę-

ściowo rozwiąże problem niedostęp-
ności wolnych miejsc w żłobkach. 
Warto pamiętać, że dzieci 2,5 roczne 
przyjmowane są także do przedszko-
li do grup trzylatków. Z uwagi na 
pozostające wolne miejsca w przed-
szkolach – warto się tym tematem 
zainteresować.

Informacja o wolnych 
miejscach w gminnych 
przedszkolach i żłobku

Stan na 4.10.2021
Dzieci w wieku żłobkowym

Dzieci w wieku przedszkolnym

Dzieci w wieku szkolnym

Spadek liczby urodzeń
Niepokojącym zjawiskiem jest 
zmniejszająca się liczba rocznych 
urodzeń dzieci. Przykładowo w 2008 
roku urodziło się 215 dzieci (dziś 

14-latkowie, klasa VIII), w 2020 roku 
urodzeń było już tylko 168, natomiast 
do 4 października 2021 roku urodziło 
się jedynie 94 dzieci.

M.K.

Dziś w Żłobku nr 1 w Lubsku zgłoszonych jest na listę 20 
oczekujących dzieci.

Do naszej redakcji, m.in. za pośrednic-
twem komunikatorów internetowych, 
wpływają od Czytelników nie tylko 
prośby o publikację jakiegoś tekstu, ale 
również o odniesienie się do jakiejś spra-
wy, czy o pomoc w rozwiązaniu jakiegoś 
problemu. Są to wątki dotyczące kwestii 
prawnych, technicznych, poruszania się 
w zawiłościach zmiennych przepisów, 
ale również spraw na pozór banalnych, 
związanych z codziennym funkcjono-
waniem, obyczajami, które mają jednak 
dla wielu bardzo ważne znaczenie. Posta-
nowiliśmy nazwać i promować ten cykl 
pod nazwą: „Czytelnicy pytają, redakcja 
odpowiada”. Od czegoś trzeba zacząć. A 
więc zaczynamy.
Budowa nowego domu w miejsce 
starego 
Przepisy dotyczące prawa budowlanego 
ulegają ciągłym zmianom i noweliza-
cjom, które teoretycznie mają zawsze 
przyczynić się do ułatwienia procedur. 
Budowa własnego lokum to często 
podjęcie decyzji nie tylko o najbliższej 
przyszłości, ale i wielu latach życia w 
konieczności spłacania kredytu. Proble-
matyka ta jest bardzo szeroka i wymaga 
konkretnej wiedzy. Firmy budowlane, 
deweloperskie potrafią poruszać się w 
tej przestrzeni zasad i przepisów dzięki 
m.in. posiadaniu wsparcia prawniczego, 
na które je stać. Pojedyncza osoba czy 
rodzina nie ma takiej możliwości. Dla-
tego postanowiliśmy przybliżyć niektóre 
istotne aspekty prawa budowlanego z 
nadzieją, że pomogą one w poruszaniu 
się w tej złożonej materii. Tym razem 
zajmiemy się kwestią budowy nowego 
domu w miejsce starego.
Zgłoszenie rozbiórki lub pozwolenie na 
rozróbkę
Zgodnie z art. 3 ust. 7 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. 
Dz.U. 1994r. Nr 89, poz. 414; dalej 
„Prawo budowlane”) – rozbiórka bu-
dynku jest traktowana jako rodzaj robót 
budowlanych, które polegają na demon-
tażu i usunięciu z przestrzeni danego, 
istniejącego budynku lub jego części. 
Rodzi to konsekwencje związane między 
innymi z wymaganiami dotyczącymi 
procedur oraz pozwoleń administra-
cyjnych na rozbiórkę, poprzedzających 
rozpoczęcie robót rozbiórkowych i 
wyburzeniowych. Ustawa przewiduje 
jednak także przypadki, w których w 
ogóle nie są one wymagane. Wielkość i 
usytuowanie obiektu, który ma być roze-
brany, decydują o rodzaju niezbędnych 
formalności. Przy rozbiórce konieczne 
jest prowadzenie dziennika rozbiórki. 
Pozwolenia nie wymaga rozbiórka: 
budynków i budowli – niewpisanych 
do rejestru zabytków oraz nieobjętych 
ochroną konserwatorską – o wysokości 
poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od 
granicy działki jest nie mniejsza niż 
połowa wysokości; obiektów i urządzeń 
budowlanych, na budowę których nie jest 
wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli 
nie podlegają ochronie jako zabytki. 
Roboty zabezpieczające, rozbiórkowe 
i wyburzenia można rozpocząć przed 
uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę 
lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają 
one na celu usunięcie bezpośredniego 
zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub 
mienia. Rozpoczęcie takich robót nie 
zwalnia od obowiązku bezzwłocznego 
uzyskania pozwolenia na rozbiórkę 
lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce 
obiektu budowlanego. Poza wskazanym 
wyjątkiem konieczne jest wcześniejsze 

zgłoszenie rozpoczęcia zamierzonych 
robót właściwemu organowi (zwykle 
jest to starosta), w którym należy określić 
rodzaj, zakres i sposób przeprowadzenia 
rozbiórki. Zgłoszenia należy dokonać 
przed rozpoczęciem robót rozbiórko-
wych, W sytuacji, jeśli organ stwierdzi, 
iż rozbiórka obiektu może wpłynąć 
na pogorszenie stosunków wodnych, 
sanitarnych oraz na stan środowiska, 
lub gdy rozbiórka wymaga zachowania 
warunków, od których spełnienia może 
być uzależnione prowadzenie robót 
związanych z rozbiórką, może nałożyć 
obowiązek uzyskania pozwolenia na 
rozbiórkę. Dodatkowo organ może żądać 
przedstawienia dodatkowych danych o 
obiekcie budowlanym lub danych doty-
czących prowadzenia robót rozbiórko-
wych, gdy przemawiają za tym względy 
bezpieczeństwa ludzi lub mienia.
Wniosek o wydanie warunków zabu-
dowy
Aby możliwe było postawienie nowego 
budynku w miejscu starego – mimo że 
ten ostatni stoi tam wiele lat – koniecz-
ne jest wydanie decyzji o warunkach 
zabudowy, które następuje na zasadzie 
art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym z 
dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, 
poz.717 z późn. zm.). Przesłanki do jej 
wydania przewiduje art. 61 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym. Zgodnie z tym przepisem 
wydanie decyzji o warunkach zabudo-
wy jest możliwe jedynie w przypadku 
łącznego spełnienia następujących 
warunków: co najmniej jedna działka 
sąsiednia, dostępna z tej samej drogi 
publicznej, jest zabudowana w sposób 
pozwalający na określenie wymagań 
dotyczących nowej zabudowy w zakresie 
kontynuacji funkcji, parametrów, cech i 
wskaźników kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym 
gabarytów i formy architektonicznej 
obiektów budowlanych, linii zabudowy 
oraz intensywności wykorzystania terenu 
(przy czym przepisu tego nie stosuje się 
do zabudowy zagrodowej w przypadku, 
gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego 
związanego z tą zabudową przekracza 
średnią powierzchnię gospodarstwa rol-
nego w danej gminie); teren ma dostęp 
do drogi publicznej; istniejące lub pro-
jektowane uzbrojenie terenu jest wystar-
czające dla zamierzenia budowlanego; 
przy czym warunek ten uznaje się za 
spełniony, jeżeli wykonanie uzbrojenia 
terenu zostanie zagwarantowane w dro-
dze umowy zawartej między właściwą 
jednostką organizacyjną a inwestorem; 
teren nie wymaga uzyskania zgody na 
zmianę przeznaczenia gruntów rolnych 
i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne 
albo jest objęty zgodą uzyskaną przy 
sporządzaniu miejscowych planów, które 
utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, 
o której mowa w art. 88 ust. 1; decyzja 
jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Budowa domu na zgłoszenie
Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1a Prawa 
budowlanego – pozwolenia na budowę 
nie wymaga budowa wolnostojących 
budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych, których obszar oddziaływania 
mieści się w całości na działce lub 
działkach, na których zostały zaprojek-
towane. Zamierzenie takie, zgodnie z 
art. 30 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego, 
wymaga jednak dokonania zgłoszenia 
(tak zwanego zgłoszenia z projektem 
budowlanym) właściwemu organowi 
administracji architektoniczno-budowla-
nej. W prawie budowlanym obowiązuje 
definicja obszaru oddziaływania i jest to: 
„teren wyznaczony w otoczeniu obiektu 
budowlanego na podstawie przepisów 
odrębnych, wprowadzających związane 
z tym obiektem ograniczenia w zabudo-
wie tego terenu. Najczęściej wspomniane 
przepisy odrębne to rozporządzenie mi-
nistra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 
r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie ( Dz.U. z 2019 r. poz.1065). 
W tym miejscu należy zauważyć, że 
do przedmiotowego zgłoszenia należy 
dołączyć oświadczenie o posiadanym 
prawie do dysponowania nieruchomo-
ścią na cele budowlane (art. 33 ust. 2 
pkt 2 w związku z art. 30 ust. 4b Prawa 
budowlanego). Oświadczenie to jest 
wypełniane przez inwestora pod rygorem 
odpowiedzialności karnej na podstawie 
dokumentów, czy też oświadczeń po-
twierdzających prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane.
Budowa od podstaw lub nadbudowa
Problem można potraktować dwojako: 
budowa od podstaw nowego domu 
(gdy fundamentów nie ma); nadbudowa 
(fundamenty są jako część istniejącego 
budynku, który nadbudowuje się nową 
częścią). W pierwszym przypadku, jeśli 
budynek zostałby rozebrany zgodnie 
z przepisami (zgłoszenie rozbiórki lub 
pozwolenie), prowadzi się normalny 
proces budowlany. W drugim przypadku 
można uznać, że budynek nadal istnieje 
– w projekcie pokazuje się, że rozbiera 
się go do fundamentów i na tym miejscu 
buduje nowy jako nadbudowa; oprócz 
projektu budowy będzie potrzebna opinia 
techniczna o stanie części istniejącej i 
możliwościach jej nadbudowy (wydaje 
ją projektant).
W każdym z tych przypadków obo-
wiązuje normalna procedura uzyskania 
zgłoszenia lub pozwolenia na budowę: 
uzyskanie warunków zabudowy (Urząd 
Gminy lub Urząd Miejski); przygoto-
wanie mapki do celów projektowych 
(geodeta); w zależności od potrzeb 
i możliwości uzyskanie warunków 
przyłączeniowych mediów na działce 
(wodociągi, energetyka, gazowania); 
pracowanie projektu (projektant) – zło-
żenie zgłoszenia rozbiórki (starostwo); 
złożenie zgłoszenia budowy (starostwo).

red.

Czytelnicy pytają, redakcja odpowiada
Jedynka ruszyła 

w teren
Nauka poprzez doświad-
czanie świata, daje najlep-
sze efekty. Wiedzą o tym 
nauczyciele Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Lubsku, 
którzy chętnie wybierają 
się z uczniami na wędrówki 
uliczkami miasta, by uczyć 
ich historii i tradycji miasta 
oraz regionu.
15 września 2021 r. ucznio-
wie klasy 2b z wychowaw-
czynią Renatą Binek w 
ramach zajęć innowacja 
pedagogiczna w nauczaniu 
zintegrowanym pod nazwą: Lubsko-
-moja mała ojczyzna, zwiedzili Basztę 

Pachołków Miejskich. 
Natomiast 30 września br. klasa 6 z 
opiekunem Rafałem Krzywokulskim 

podczas wycieczki do miasta odwiedziła 
basztę i ratusz, poznając historię powsta-

nia tych miejsc, funkcję jaką spełniały 
dawniej oraz jaką pełnią współcześnie.

M.K.
Klasa 6 z SP1 odwiedziła ratusz. Największego zachwytu dostarczył jednak widok Lubska z tarasu baszty.

Grupa Biedronek z uwagą słuchała, kiedy pracownik Lokalnej Grupy Działania - Grupa Łużycka 
opowiadał o działalności stowarzyszenia. W nagrodę za cierpliwość maluchy dostały drobne upominki.

Uczestnicy wycieczki byli zachwyceni miastem, jego strukturą, układem i tym, że tyle zostało po wojnie nienaruszonych zabytków oraz kamienic.

POZNAJĄC LUBSKO

Klasa 2b SP1 - wizyta w baszcie zawsze wywołuje 
wiele emocji – jak było i tym razem!

Uczniowie skorzystali z zaproszenia Lokalnej Grupy Działania - Grupa Łużycka, 
która w baszcie ma swoją siedzibę i dowiedzieli się, na czym polega działalność 

tego stowarzyszenia. 

W wyjeździe terapeutyczno-integracyjnym do Kudowy Zdroju, wzięło udział 50 osób z ruchu AA.

WYJAZD
TERAPEUTYCZNO-
INTEGRACYJNY OSÓB
Z RUCHU AA
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O godzinie 21:34, 1 października, Dy-
żurny Stanowiska Kierowania KP PSP 
w Żarach otrzymał zgłoszenie o wy-
buchu i pożarze w suszarni zboża w 
miejscowości Jurzyn (gmina Jasień). 
Natychmiast do zdarzenia zadyspo-
nował trzy zastępy z JRG Lubsko oraz 
pięć zastępów OSP z terenu powiatu 
żarskiego. Po przybyciu zastępów 
na miejsce zdarzenia strażacy za-
stali palącą się suszarnie oraz wiatę 
stanowiącą zadaszenie dla suszarni 
zboża. W bliskiej lokalizacji pożaru 
znajdował się budynek gospodarczy 
oraz zbiornik gazu o pojemności 4 
metrów sześciennych. Działania 
zastępów straży pożarnej polegały 
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia 
oraz ugaszaniu palącej się wiaty i 
suszarni. Na miejscu prowadzonych 
działań obecny był również partol 
policji. Działania gaśnicze trwały 5 
godzin i 43 minuty.

*

O godzinie 17:44, 2 października, na 
Stanowisko Kierowania KP PSP w Ża-
rach wpłynęło zgłoszenie o wypadku 
drogowym na drodze wojewódzkiej 
nr 287 na obwodnicy miejscowości 
Jasień. Dyżurny Stanowiska natych-
miast do zdarzenia zadysponował 
dwa zastępy z JRG Lubsko oraz 
dwa zastępy z OSP Jasień. Z chwilą 
przybycia zastępów straży pożarnej 
na miejsce zdarzenia Kierujący Dzia-
łaniami Ratowniczymi potwierdził 
informację o zderzeniu motocykla 
marki Honda CBR z samochodem 
osobowym marki Ford Focus. W 
zdarzeniu udział brały cztery oso-
by; niestety w wyniku odniesionych 
obrażeń śmierć poniósł kierowca 
motocykla. Na miejscu zdarzenia 
również przybył patrol policji, Zespół 
Ratownictwa Medycznego i proku-
rator. Działania służb ratowniczych 
trwały 1 godzinę i 41 minut.

*

Strażacy otrzymali zgłoszenie o 
pożarze murowanego garażu przy w 
Trzebielu. Mimo natychmiastowej 
reakcji i zadysponowaniu zastępów 
z JRG PSP Żary i OSP Trzebiel w po-
żarze spłonął samochód osobowy. 
Po przybyciu na miejsce zdarzenia 
strażacy ustalili, że w murowa-
nym garażu znajduje się samochód 
osobowy marki Ford Focus, który 
również objęty był pożarem. Zastę-
py przystąpiły do zabezpieczenia 
miejsca zdarzenia a następnie uga-
siły wnętrze palącego się garażu. Po 
ugaszeniu pożaru, strażacy oddymili 
budynek za pomocą specjalnego 
wentylatora oddymiającego, a na-
stępnie sprawdzili cały budynek 
garaży przy użyciu kamery termowi-
zyjnej. Ma to na celu sprawdzenie czy 
pożar został całkowicie ugaszony. W 
wyniku tego zdarzenia całkowitemu 
spaleniu uległ garaż z wyposażeniem 
oraz samochód osobowy. Prawdopo-
dobną przyczyną powstania pożaru 
było zwarcie instalacji elektrycznej. 
Działania ratowniczo-gaśnicze trwa-
ły około dwóch godzin. 

*
O godzinie 02:01, 16 października, 
dyżurny Stanowiska Kierowania 
Komendanta Powiatowego Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Żarach 
odebrał zgłoszenie o wypadku ko-
munikacyjnym na drodze wojewódz-
kiej DW 287, tuż za miejscowością 
Budziechów w kierunku Jasienia. Do 
akcji ratowniczej natychmiast zadys-
ponowano dwa zastępy z JRG PSP w 
Lubsku oraz zastęp z OSP Jasień. Na 
miejscu zdarzenia strażacy zastali 
samochód osobowy marki Nissan, 
który wypadł z drogi i znajdował 
się na polu. Osoba poszkodowana 
znajdowała się poza pojazdem bez 
czynności życiowych – Zespół Ra-

townictwa Medycznego prowadził 
medyczne czynności ratownicze. 
Pozostałe osoby biorące udział w 
zdarzeniu opuściły pojazd o wła-
snych siłach. Działania zastępów 
polegały na zabezpieczeniu miejsca 
zdarzenia, zablokowaniu pasa ru-
chu drogowego, oświetlenia terenu 
działań, odłączeniu akumulatora 
w pojeździe, przeszukaniu terenu 
wokół miejsca zdarzenia w zakresie 
ewentualnych osób poszkodowa-
nych oraz identyfikacji wycieków 
płynów eksploatacyjnych. Cała in-
terwencja trwała 6 godzin.

*
O godzinie 06:18, 18 października, do 
Stanowiska Kierowania Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Żarach wpłynęło zgło-
szenie o wypadku komunikacyjnym 
na drodze wojewódzkiej DW 287, tuż 
za miejscowością Grabik w kierunku 
Lubska. Do akcji ratowniczej natych-

miast zadysponowano dwa zastępy 
z JRG PSP w Żarach. Na miejscu 
zdarzenia strażacy zastali samochód 
marki Opel Vivaro, który wypadł z 
drogi, uderzył w drzewo i dachował. 
Osoba poszkodowana znajdowała 
się poza pojazdem. Działania za-
stępów polegały na zabezpieczeniu 
miejsca zdarzenia, sprawdzeniu 
podstawowych czynności życiowych 
oraz wdrożeniu procedur ratowni-
czych (z chwilą stwierdzenia braku 
czynności życiowych, osobę poszko-
dowaną przejął Zespół Ratownictwa 
Medycznego) zablokowaniu pasa 
ruchu drogowego, odłączeniu aku-
mulatora w pojeździe, przeszukaniu 
terenu wokół miejsca zdarzenia w 
zakresie ewentualnych osób po-
szkodowanych oraz identyfikacji 
wycieków płynów eksploatacyjnych. 
Działania ratownicze trwały jedną 
godzinę.

Opr. M.Sienkiewicz

KRONIKA STRAŻACKA
 W GMINIE 

„ZATARCIE SKAZANIA”

	 Stało	 się,	 zostałeś	 skazany	
wyrokiem	 sądu	 za	 przestępstwo,	 a	
wyrok	 jest	 już	 prawomocny.	 Czy	 do	
końca	 życia	będziesz	widnieć	w	 reje-
strze	karnym	jako	osoba	karana?	Wszak	
trudno	żyć	z	takim	odium	przez	resztę	
życia.	Błąd	młodości	mógłby	zaważyć	
na	przyszłym	życiu.	Na	szczęście	 ist-
nieje	instytucja	zatarcia	skazania,	która	
pozwala	na	to,	by	w	przypadku	upływu	
odpowiedniej	 ilości	 czasu,	przez	który	
skazany	żyje	w	sposób	zgodny	z	nor-
mami	prawa,	zdjąć	z	niego	tę	łatkę.	
	 Zgodnie	z	art.	106	kk	z	chwilą	
zatarcia	skazania	uważa	się	je	za	nieby-
łe;	wpis	o	skazaniu	usuwa	się	z	rejestru	
skazanych.	
	 Przesłanki	 zatarcia	skazania	
opisane	zostały	w	art.	107	kk	zgodnie	z	
którym:
	§	1.	W	razie	skazania	na	karę	pozbawie-
nia	wolności	wymienioną	w	art.	32	pkt	
3	lub	karę	25	lat	pozbawienia	wolności,	
zatarcie	skazania	następuje	z	mocy	pra-
wa	z	upływem	10	lat	od	wykonania	lub	

darowania	kary	albo	od	przedawnienia	
jej	wykonania.
§	2.	Sąd	może	na	wniosek	skazanego	
zarządzić	zatarcie	skazania	już	po	upły-
wie	5	lat,	jeżeli	skazany	w	tym	okresie	
przestrzegał	 porządku	 prawnego,	 a	
wymierzona	kara	pozbawienia	wolności	
nie	przekraczała	3	lat.
§	3.	W	razie	skazania	na	karę	dożywot-
niego	pozbawienia	wolności,	 zatarcie	
skazania	 następuje	 z	 mocy	 prawa	
z	 upływem	10	 lat	 od	 uznania	 jej	 za	
wykonaną,	od	darowania	kary	albo	od	
przedawnienia	jej	wykonania.	
§	4.	W	razie	skazania	na	karę	ogranicze-
nia	wolności	 zatarcie	 skazania	nastę-
puje	z	mocy	prawa	z	upływem	3	lat	od	
wykonania	lub	darowania	kary	albo	od	
przedawnienia	jej	wykonania.	
§	 4a.	W	 razie	 skazania	 na	 grzywnę	
zatarcie	 skazania	 następuje	 z	mocy	
prawa	z	upływem	roku	od	wykonania	lub	
darowania	kary	albo	od	przedawnienia	
jej	wykonania.	
§	5.	W	razie	odstąpienia	od	wymierzenia	
kary,	zatarcie	skazania	następuje	z	mocy	
prawa	z	upływem	roku	od	wydania	pra-
womocnego	orzeczenia.	

§	 6.	 Jeżeli	 orzeczono	 środek	 karny,	
przepadek	 lub	środek	kompensacyjny,	
zatarcie	 skazania	 nie	może	 nastąpić	
przed	 jego	wykonaniem,	darowaniem	
albo	przedawnieniem	 jego	wykonania.	
Zatarcie	 skazania	 nie	może	nastąpić	
również	 przed	wykonaniem	 środka	
zabezpieczającego.
	 W	 przypadku,	 gdy	 osobie	
skazanej	 wymierzono	 karę,	 której	
wykonanie	warunkowo	zawieszono	na	
okres	próby,	to	zgodnie	z	art.	76	§	1	kk	
skazanie	ulega	zatarciu	z	mocy	prawa	
z	upływem	6	miesięcy	od	zakończenia	
okresu	próby,	przy	czym	zgodnie	z	§	2	
jeżeli	wobec	skazanego	orzeczono	grzy-
wnę,	środek	karny,	przepadek	lub	środek	
kompensacyjny,	 zatarcie	skazania	nie	
może	nastąpić	przed	 ich	wykonaniem,	
darowaniem	albo	przedawnieniem	 ich	
wykonania.	Zatarcie	skazania	nie	może	
nastąpić	 również	 przed	wykonaniem	
środka	zabezpieczającego.	
	 Istnieje	jednak	jedna	katego-
ria	przestępstw,	w	stosunku	do	której	
zatarcie	 skazania	 nie	 jest	w	 żadnym	
wypadku	możliwe.	 Zgodnie	 bowiem	
z	 art.	 106a	 kk	 nie	 podlega	 zatarciu	

skazanie	na	karę	pozbawienia	wolno-
ści	bez	warunkowego	zawieszenia	 jej	
wykonania	za	przestępstwo	przeciwko	
wolności	seksualnej	i	obyczajności,	jeżeli	
pokrzywdzony	był	małoletnim	poniżej	
lat	15.	W	przypadku	skazania	za	 takie	
przestępstwo	sprawca	będzie	cały	czas	
widniał	w	rejestrze	skazanych.	
	 Jak	już	wspomniano	wcześniej	
skutkiem	zatarcia	skazania	 jest	 to,	 że	
uważa	się	 je	za	niebyłe.	Co	właściwie	
oznacza	ten	zwrot?	Otóż	tworzy	 fikcję	
niekaralności.	Osoba,	w	 stosunku	do	
której	doszło	do	zatarcia	skazania	ma	
prawo	pomijać	 fakt	 skazania	 i	 twier-
dzić,	że	jest	osobą	niekaraną.	Wskazać	
jednak	należy,	że	„Zatarcie	skazania	nie	
oznacza	anulowania	 treści	wyroku,	 tj.	
wyeliminowania	go	z	mocą	wsteczną	z	
porządku	prawnego	 jako	w	ogóle	nie-
wydanego	i	nie	niweluje	też	całkowicie	
wszystkich	skutków	skazania,	bowiem	
skazany	nie	odzyskuje	wszystkich	utra-
conych	np.	praw,	urzędów,	orderów	czy	
też	odznaczeń.	Skazanie	 jest	bowiem	
uważane	za	niebyłe,	ale	dopiero	z	chwilą	
jego	zatarcia	i	od	tego	momentu	dopiero	
funkcjonuje	 fikcja	prawna	 i	 od	 tej	 też	

chwili	 nie	może	wywoływać	 żadnych	
negatywnych	 skutków	prawnych	dla	
skazanego.	Podkreślić	 jednak	należy,	
że	wcześniej	skazanie	to	istniało	i	wy-
woływało	określone	skutki	wynikające	
z	treści	wyroku.”	
	 A	co	 jeśli	zostaliśmy	skazani	
więcej	 niż	 jeden	 raz?	Odpowiedź	 na	
to	pytanie	 znajdziemy	w	art.	 108	kk,	
zgodnie	z	którym	jeżeli	sprawcę	skazano	
za	dwa	lub	więcej	nie	pozostających	w	
zbiegu	przestępstw,	 jak	 również	 jeżeli	
skazany	 po	 rozpoczęciu,	 lecz	 przed	
upływem,	 okresu	 wymaganego	 do	
zatarcia	 skazania	ponownie	popełnił	
przestępstwo,	dopuszczalne	 jest	 tylko	
jednoczesne	zatarcie	wszystkich	skazań.	
	 Nie	jest	więc	możliwe	zatarcie	
skazania	pojedynczego.	Dokonuje	 się	
ono	globalnie	dla	wszystkich	 skazań	
z	 upływem	 czasu	wymaganego	 dla	
zatarcia	skazania,	do	którego	dochodzi	
najpóźniej.

Adwokat	Michał	Wójciki

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.

KRONIKA POLICYJNA
We wrześniu lubscy policjanci odnotowali 
247 interwencji zgłoszonych przez miesz-
kańców. Ponadto zatrzymali na gorącym 
uczynku 12 sprawców przestępstw m.in. 
rozbój, włamanie, kradzież, posiadanie 
narkotyków i groźby karalne. Poza tym 
zatrzymano 6 osób poszukiwanych, 
ukrywających się przed wymiarem spra-
wiedliwości, w tym jedną listem gończym. 
Do wytrzeźwienia doprowadzono 2 osoby, 
które swoim zachowaniem stwarzały za-
grożenie dla siebie bądź innych. Ujawniono 
blisko 115 wykroczeń, z czego większość 
zakończyła się na miejscu, poprzez na-
łożenie mandatu lub pouczenie; w 12 
przypadkach został skierowany wniosek 
o ukaranie do Sądu Rejonowego w Żarach. 
Najwięcej wykroczeń dotyczyło spożywa-
nia alkoholu w miejscu publicznym oraz 
zakłóceń porządku publicznego. Odno-
towano 16 zdarzeń drogowych w rejonie 
dróg publicznych oraz kilka tzw. szkód 
parkingowych. Główną przyczyną zdarzeń 
drogowych była nadmierna prędkość oraz 
kolizje ze zwierzyną leśną, szczególnie w 
godzinach nocnych. 

*
Funkcjonariusze służby kryminalnej oraz 
patrolowej z Komisariatu Policji w Lubsku 
zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych 
o kradzież artykułów spożywczych. Do 
zdarzenia doszło 8 września w Lubsku. 
Sprawcy zabrali towar z ogrodzonego te-
renu jednego ze sklepów. Funkcjonariusze 
jeszcze tego samego dnia ustalili i zatrzy-
mali mieszkańców Lubska w wieku 19 i 21 
lat. Trafili oni do policyjnego pomieszczenia 
dla osób zatrzymanych. Zebrany w tej 
sprawie materiał dowodowy pozwolił na 
postawienie im zarzutów kradzieży. Część 
skradzionego mienia policjanci odzyskali. 
W piątek (09.09) Prokuratura Rejonowa 
w Żarach zastosowała wobec mężczyzn 
dozory. Za kradzież może grozić do 5 lat 
pozbawienia wolności. Wobec 21-latka 
kara może być surowsza, ponieważ działał 
w warunkach recydywy.

*
W niedzielny, wrześniowy poranek po-
licjanci na ul. Przemysłowej w Lubsku 
zauważyli BMW, którym - według ich 
wiedzy - miał kierować mężczyzna bez 
prawa jazdy. Po wysłaniu sygnałów 
do zatrzymania, kierujący BMW zaczął 
się szybko oddalać w rejon obwodnicy 
miejskiej. Policjanci rozpoczęli pościg, na 
miejsce zostały skierowane dodatkowe 
siły. Jednak pojazd po blisko kilometrowej 
uciecze uległ awarii i został zmuszony do 
zatrzymania. Podejrzenia funkcjonariuszy 
okazały się potwierdzone, bowiem autem 
kierował dobrze im znany mieszkanie 
Lubska, nie posiadający prawa jazdy. Do-
datkowo przeprowadzony test wskazał, 
że jest on pod wpływem narkotyków. 
Pobrano krew do analizy. Za swój czyn 
młody mężczyzna odpowie przed sądem.

*
W dniu 10 września, w godzinach popołu-
dniowych doszło do kolizji drogowej. Kie-
rujący VW Passat nie zachował bezpiecz-
nej odległości od pojazdu Skoda w wyniku 
czego najechał na jego tył. Na miejsce 
przybyła straż pożarna celem neutralizacji 
wycieku płynu chłodniczego z pojazdu. 
Uczestnikom zdarzenia nic poważnego 
się nie stało. Dodatkowo okazało się, że 
sprawca zdarzenia nie posiada uprawnień 
do kierowania pojazdami. Został ukarany 
1000 zł mandatem karnym.

*
Kolejnego dnia policjanci z Wydziału Ru-
chu Drogowego, patrolujący w godzinach 
nocnych Jasień zatrzymali do kontroli 

drogowej pojazd. Wybór funkcjonariuszy 
okazał się bezbłędny, ponieważ kierujący 
był w stanie nietrzeźwości. Podany alko-
mat wykazał wynik ponad 0,5 promila w 
wydychanym powietrzu. 

*
Kolejny nietrzeźwy „wpadł” w miejsco-
wości Brody, kiedy policjanci wytypowali 
do kontroli VW Passata. Były to godziny 
popołudniowe, a kierujący w wydycha-
nym powietrzu miał ponad 2,2 promila 
alkoholu. Dodatkowo nie posiadał prawa 
jazdy, a pojazd którym się poruszał był 
niedopuszczony do ruchu i miał założo-
ne tablice rejestracyjne od innego auta. 
Policjantom tłumaczył się, że nie był 
świadomy, iż tyle wypił.

*
W piątek (17 września ) rano policjanci z 
Komisariatu Policji w Lubsku otrzymali 
zgłoszenie o kradzieży z włamaniem do 
domu jednorodzinnego. Nieznani sprawcy 
wybili okno i dostali się do wnętrza bu-
dynku, skąd zabrali rzeczy warte ponad 
15 tysięcy złotych. Funkcjonariusze na-
tychmiast podjęli działania, zmierzające 
do ustalenia sprawców i odzyskania skra-
dzionego mienia. Dzięki pracy operacyjnej 
jeszcze tego samego dnia zatrzymali 
dwie osoby, kobietę w wieku 41 lat oraz 
mężczyznę w wieku 44 lat. Posiadali oni 
część rzeczy pochodzących z włamania. 
W toku dalszych działań funkcjonariusze 
ustalili miejsca, w których znajdowała się 
pozostała, znaczna część skradzionych 
rzeczy. Zabezpieczone mienie oszacowane 
zostało na kilkanaście tysięcy złotych. Jak 
ustalili śledczy, część odzyskanych rzeczy 
pochodziła również z innych włamań, do 
których doszło na terenie Lubska w kwiet-
niu i czerwcu tego roku. Zgromadzony 
materiał dowodowy pozwolił przedstawić 
kobiecie zarzut kradzieży z włamaniem, a 
mężczyźnie trzech zarzutów kradzieży z 
włamaniem. Wobec 41-latki Prokuratura 
Rejonowa w Żarach zastosowano dozór 
- może jej grozić do 10 lat pozbawienia 
wolności. Sąd przychylił się do wniosku 
Prokuratury Rejonowej w Żarach i wobec 
44-latka zastosował trzymiesięczny 
areszt. Kara dla mężczyzny może być 
surowsza z uwagi na recydywę.

*
W sobotę (2 października) doszło do 
dwóch wypadków ze skutkiem śmiertel-
nym. Pierwszy z nich nastąpił na drodze 
pomiędzy miejscowościami Golin i Ja-
ryszów. Jak wynika ze wstępnych ustaleń 
25-letni kierujący audi A4 na łuku drogi 
zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. 
W pojeździe znajdowało się trzech pasa-
żerów, z których jeden poniósł śmierć na 
miejscu. Do drugiego wypadku doszło na 
skrzyżowaniu drogi W-287 z ulicą Sien-
kiewicza w Jasieniu. W wyniku zderzenia 
Forda Focusa, którym kierował 35-latek 
oraz motocykla, którym kierował 24-letni 
mieszkaniec powiatu żarskiego na miejscu 
zginął ten drugi. Policjanci pod nadzorem 
żarskiej prokuratury wyjaśniają oko-
liczności i przyczyny obu tragicznych 
zdarzeń. Przestrzegajmy przepisów, 
stosujmy się do oznakowania i 
jedźmy z dozwoloną prędkością 
tak, aby na naszych drogach było 
bezpiecznie oraz żeby nie docho-
dziło do tak tragicznych zdarzeń. 
Główną przyczyną wypadków jest 
nadmierna prędkość oraz nieustą-
pienie pierwszeństwa przejazdu. 
Dlatego wsiadając za kierownicę 
nie zapominajmy, że bierzemy od-
powiedzialność nie tylko za siebie, 
ale też za pasażerów oraz innych 

uczestników ruchu drogowego. Do tra-
gicznych w skutkach zdarzeń dochodzi 
nie tylko wtedy, kiedy warunki pogodowe 
są złe, ale przede wszystkim, gdy pogoda 
jest piękna a droga sucha, bo wtedy zapo-
minamy o zachowaniu bezpieczeństwa.

*
Na początku października, w bardzo póź-
nych godzinach nocnych na obwodnicy 
Jasienia doszło do zdarzenia drogowego. 
Bezpośrednio przed jadącego Volkswage-
na wbiegła zwierzyna leśna. Po uderzeniu 
odbiła się i wpadła pod prawidłowo 
jadącego z naprzeciwka Mercedesa. Całe 
szczęście, że uczestnikom nic się nie stało; 
skończyło się jedynie na uszkodzeniach 
pojazdu. 

*
Przedstawiciele Lubuskiego Urzędu Woje-
wódzkiego, Lubuskiego Kuratora Oświaty, 
Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego 
oraz policjanci z Wydziału Prewencji Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie 
Wielkopolskim, wchodzący w skład ko-
misji konkursu plastycznego „Kręci mnie 
bezpieczeństwo nad wodą”, po raz kolejny 
stanęli przed trudnym zadaniem. Spośród 
85 prac, przesłanych przez młodych lubu-
szan, musieli wybrać zwycięskie. Wszyscy 
młodzi ludzie biorący udział w konkursie 
stanęli na wysokości zadania i w  orygi-
nalny sposób przedstawili swój pogląd na 
bezpieczne sposoby spędzania wolnego 
czasu nad wodą. Prace były merytoryczne 
i zawierały walory edukacyjne. Podczas 
posiedzenia komisji wyłoniono laureatów: 
I miejsce – Oliwia Jankowska - SP w 
Pszczewie, II miejsce – Marika Starzyńska 
- SP w Bytomiu Odrzańskim, III miejsce 
– Arkadiusz Freihs – SOSW w Lubsku. 
Wyróżnienie otrzymał Piotr Ogan – SP 
w Bytomiu Odrzańskim. Laureaci otrzy-
mali dyplomy oraz atrakcyjne nagrody 
rzeczowe ufundowane przez Wojewodę 
Lubuskiego, Lubuskiego Kuratora Oświa-
ty, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w 
Gorzowie Wielkopolskim oraz Wydział 
Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Gorzowie Wielkopolskim. Wszystkim 
uczestnikom biorącym udział w konkursie 
serdecznie gratulujemy!

*
Oszuści, którzy chcą się wzbogacić kosz-
tem innych wykorzystują w tym celu 
różnego typu preteksty oraz historie, aby 
dostać się do mieszkania pokrzywdzo-
nych, a następnie wykorzystując chwilę 
nieuwagi zabierają oszczędności. Ich ofia-
rami stają się przeważnie osoby starsze 
lub schorowane. Dlatego przypominamy, 
aby w kontaktach z nieznajomymi pozo-
stać nieufnym. Osoby starsze często są 
bardzo ufne i kierują się dobrym sercem. 
Przestępcy często podają się za pracow-
ników poczty, wodociągów, gazowni, czy 
zakładów ubezpieczeniowych. Na terenie 
powiatu żarskiego doszło do podobnego 
przypadku. Kobieta, która podała się za 
rehabilitantkę okradła starszą panią. Se-

niorka zaufała jej i wpuściła do domu po-
mimo tego, że nie umawiała się na żadną 
tego typu wizytę. Oszustka wykorzystała 
chwilę nieuwagi i okradła pokrzywdzoną. 
Seniorze pamiętaj: nie podawaj swoich 
danych osobowych nieznajomym; nie 
wpuszczaj do mieszkania osób, których 
nie znasz; zachowaj czujność w przypadku 
odebrania telefonu od osoby mówiącej o 
wypadku bliskiej tobie osoby; jeśli mu-
sisz kogoś wpuścić do mieszkania, nie 
pozostawiaj go ani na chwilę samego, 
nie przeprowadzaj żadnych transakcji z 
akwizytorami i inkasentami; podczas wizyt 
pracowników instytucji, żądaj dokumentu 
potwierdzającego tożsamość.

*
W ostatnim czasie kilka osób z powiatu 
żarskiego padło ofiarą oszustów. Osoby 
te straciły swoje oszczędności, ponieważ 
skuszone rzekomym zyskiem, zaufały 
niewłaściwym osobom. Historia oszustwa 
zaczęła się od tego, że zgłaszający znaleźli 
w Internecie reklamę platformy, która 
zachęcała do zainwestowania niewielkiej 
kwoty, po wpłacie której - dzięki tej plat-
formie - będzie można dużo zyskać na 
giełdzie. Komentarze pod reklamą były 
pozytywne, co nie wzbudziło podejrzeń 
a wręcz przeciwnie. Aby zacząć zarabiać 
trzeba było się zarejestrować i podać 
swoje dane oraz numer telefonu. W na-
stępnym etapie do zarejestrowanej osoby 
zadzwonił pracownik tej firmy informując, 
że trzeba dokonać opłaty rejestracyjnej. 
Kolejny krok to kontakt następnego dnia 
z innym pracownikiem platformy, który 
podczas rozmowy nakłonił do zainstalo-
wania programu, dzięki któremu pracow-
nicy uzyskali dostęp do komputera po-
krzywdzonego. Po jego instalacji wszystko 
potoczyło się już bardzo szybko, bo z kont 
bankowych zniknęły oszczędności. To 
przestroga dla wszystkich, którzy wierzą, 
że bez wysiłku w łatwy sposób mogą się 
wzbogacić. 

*
Policja rozpoczęła 1 października akcję 
informacyjno-edukacyjną skierowaną 
do pieszych pn. „Świeć Przykładem”. Jej 
celem jest przypominanie i uświadamianie 

pieszym o potrzebie korzystania z 
elementów odblaskowych oraz bez-
piecznym poruszaniu się po drodze. 
Jesienią i zimą dzień jest krótszy, 
a warunki atmosferyczne ulega-
ją pogorszeniu. Piesi na drogach 
stają się słabo widoczni dla innych 
uczestników ruchu drogowego. Na 
nieoświetlonej drodze pieszy, który 
ma na sobie ubrania w ciemnych 
kolorach, jest słabo widoczny dla 
kierowcy samochodu. Korzysta-
nie z elementów odblaskowych 
kilkukrotnie zwiększa widoczność 

pieszego, przez co prowadzący pojazd 
ma więcej czasu na wykonanie manewru 
wymijania bądź hamowania. Prawidłowo 
noszone elementy odblaskowe powinny 
być umieszczone w takim miejscu, aby 
znalazły się w polu działania świateł 
samochodowych i były zauważalne dla 
kierujących nadjeżdżających z obydwu kie-
runków tj. z przodu i z tyłu. Przypominamy, 
że zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
o ruchu drogowym piesi poruszający się 
po drodze po zmierzchu poza obszarem 
zabudowanym są obowiązani używać 
elementów odblaskowych w sposób 
widoczny dla innych uczestników ruchu.

*
W związku ze zbliżającym się Świętem 
Zmarłych policja jak co roku planuje 
przeprowadzenie działań wzmożonych 
i przypomina o zmianach w organizacji 
ruchu w rejonach cmentarzy. Należy 
bacznie zwracać uwagę na znaki drogowe 
bądź regulujących ruchem policjantów. 
Funkcjonariusze po raz kolejny zwracają 
się z prośbą, aby w miarę możliwości nie 
korzystać z aut i na cmentarz udać się 
pieszo.

*
Jeśli chcesz połączyć pasję ze służbą, 
jeśli cenisz sobie stabilizację zatrudnienia, 
jeśli jesteś wrażliwy na wszelkie formy 
łamania prawa, jeśli chcesz się rozwijać to 
optymalnym miejscem jest praca w policji. 
Możesz zostać policjantem, wykorzystując 
swoje dotychczasowe umiejętności i pre-
dyspozycje. To służba interdyscyplinarna, 
w której z pewnością się odnajdziesz. 
Praca w policji to ciekawa propozycja i 
perspektywa realizacji zadań, dająca wiele 
satysfakcji tym, którzy marzą, aby poma-
gać innym. Oczywiście to wyzwanie i wiele 
wyrzeczeń, ale jednocześnie marzenie 
wielu młodych ludzi. Z pewnością jest to 
ciekawa służba, w której każdy może zna-
leźć miejsce dla siebie, gdzie jego umiejęt-
ności i zdobyta wiedza pomogą podnieść 
poziom bezpieczeństwa obywateli. Służba 
prewencyjna, kryminalna, dochodzenio-
wo-śledcza, ruchu drogowego, policyjni 
antyterroryści, technicy kryminalistyki, 
profilaktycy, psycholodzy, przewodnicy 
psów, policjanci z laboratorium krymi-
nalistycznego, rzecznicy prasowi, funk-
cjonariusze zwalczający przestępczość 
gospodarczą, korupcyjną, cybernetyczną, 
narkotykową czy zorganizowaną. Wolne 
miejsca czekają na kandydatów również 
w lubskiej jednostce. Wielu już się zdecy-
dowało. Teraz ty dołącz do naszej policji. 
Chętni proszeni są o kontakt z Zastępcą 
Komendanta Komisariatu Policji w Lubsku 
kom. Krystianem Szylko pod nr tel. 47 79 
41 270.

Opr. M.Sienkiewicz

 W GMI NI E 

Do śmiertelnego wypadku doszło na obwodnicy Jasienia. To kolejny wypadek na drodze DW 287 z tragicznym skutkiem.

Trwa	akcja	promocyjna	„Świeć	Przykładem”
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28 września 2021r. w bibliotece szkol-
nej Zespołu Szkół Technicznych 
obchodzony był Ogólnopolski Dzień 
Głośnego Czytania. Tym dniem promu-
jemy czytelnictwo i czytanie na głos, 
które jest skuteczną formą zapamięty-
wania, poprawą kondycji emocjonal-
nej oraz zachowanie lepszej ogólnej 

sprawności umysłowej. Jak pokazują 
nam wyniki badań, czytanie na głos i 
słuchanie własnego głosu umożliwia 
przenoszenie informacji do pamięci 
długotrwałej. W głośnym czytaniu 
udział wzięli przedstawiciele klas: 1 
TL, 1 TŻ, 2 TSŻ, 2 TEL, 3 TŻ, 3 TLŻ.

I. Zimna

Jak spędzają czas 
nauczyciele na 
emeryturze? Zapytajmy 
ich.

Przypomnijmy, że rokrocznie Dzień 
Nauczyciela obchodzimy 14 paździer-
nika. W szkołach i innych placówkach 
oświatowych organizowane są zazwy-
czaj uroczyste występy, przedstawie-
nia i inne tego typu wydarzenia. W 
tym dniu każdy nauczyciel czuje się 
naprawdę wyjątkowo, gdyż wie, ile 
trudu wkłada w naukę i w wychowanie 
uczniów. Chce jak najwięcej przekazać 
wiedzy, doświadczenia, które posiada. 
Nauczyciel to, ktoś taki, kto ma odpo-
wiednie predyspozycje i kompetencje 
poparte wykształceniem wyższym 
w danym kierunku. Nauczyciele są 
obdarzeni zaufaniem przez uczniów i 
rodziców, dlatego tak ważną funkcję 
pełnią w naszym społeczeństwie. 
Nauczyciel stara się wyedukować 
uczniów i wpoić im ogólnie przyjęte 
normy etyczne. Czasem zadajemy 
sobie pytanie: A co robi nauczyciel, 
jeżeli nie ma już pod sobą swoich 
wychowanków? Jak spędza czas wol-
ny będąc na emeryturze? Pytamy o to 
Panią Elżbietę Stodolską emerytowa-
nego nauczyciela dyplomowanego, ze 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubsku.i 
Panią Ewę Bryłkę, dyplomowanego 
nauczyciela wychowania przedszkol-
nego w Przedszkolu nr 1 w Lubsku, 
Przedszkolu w Lutolu - nauczyciela 
i dyrektora, w Przedszkolu nr 3, i w 
przedszkolach w Koninie. 
Magazyn Lubski: Ile lat pracowała 
Pani w Szkole?
Elżbieta Stodolska: W Szkole Pod-
stawowej nr 3 przepracowałam 34 
lata. Ukończyłam Studium Wycho-
wania Przedszkolnego w Sulechowie. 
Następnie Uniwersytet Zielonogórski 
oraz Studia podyplomowe w Żarach 
o kierunku oligofrenopedagogiki. 
Zdobyłam również tytuł nauczyciela 
dyplomowanego. Uczyłam klasy 
I-III, często zastępowałam, również 
koleżanki w przedszkolu. Ostatnie 
lata pracowałam jako nauczyciel 
wspomagający w kl. I-VI. Przez cały 
okres szkoły, byłam wychowawcą klas 
i kierownikiem grupy wiekowej I-III 
oraz kierownikiem wycieczek.
ML: Czy tęskni Pani za szkołą?
E.S: Pierwszy rok był 
trudny, aby zapomnieć. 
Tym bardziej, że prze-
pracowałam tyle lat 
w jednej szkole. Miło 
wspominam swoją pracę 
z dziećmi. Mam mnó-
stwo zdjęć, pamiątek ze 
szkoły. Myślami często 
wracam z radością do 
miłych chwil w szkole. 
Uczniowie, kiedy spo-
tykają mnie na ulicy, 
grzecznie odpowiadają, 
„Dzień Dobry”, lub py-
tają, „Co słychać?”, „Co 
pani teraz robi?”. 
ML: Dlaczego akurat 
zdecydowała się Pani 
na zawód nauczyciela?
E.S.: Moja Śp. Mamusia 

była nauczycielką w Szkole Ćwiczeń 
w Lubsku, kierowniczką Szkoły w 
Lutolu. Brat był nauczycielem w ZST 
i moje kuzynki i kuzyn. Rodzina była 
dla mnie inspiracją, by iść w tym kie-
runku. Bardzo lubiłam swoją pracę, 
kontakt z małymi dziećmi, chętnie się 
z nimi bawiłam, również pracując w 
przedszkolu. 
ML: Czym się Pani zajmuje na 
emeryturze?
E.S.: Teraz, gdy mam więcej czasu, 
mogę rozwinąć swoje pasje np. gram 
na mandolinie, uprawiam ogródek 
(warzywny i kwiatowy) rysuję i ma-
luję. W wolnych chwilach czytam 
książki, spaceruję z kijkami, jeżdżę na 
rowerze. Staram się być aktywna-jak 
mój tatuś, który do 90 lat jeździł na 
rowerze. 
ML: Jakie ma Pani jeszcze plany na 
przyszłość?
E.S.: Chciałabym polecieć do USA, 
zwiedzić Europę, sporo jest tego 
wszystkiego (śmiech).
ML:Czy myślała Pani kiedyś nad 
innym zawodem?
E.S.: Nad innym zawodem nie my-
ślałam, gdyż zawód, który wybrałam 
wykonywałam z chęcią i radością. 
Lubiłam pracę z dziećmi oraz efekty, 
które były widoczne na co dzień w 
mojej pracy I koniec roku szkolnego. 
ML:Czy ma Pani kontakt z innymi 
nauczycielami? 
E.S.: Oczywiście, że mam. Dzwoni-
my do siebie, zapraszamy na kawę, 
jeździmy na wycieczki szkolne. My 
jako emeryci często zostajemy zapro-
szeni na wigilię, czy ważne uroczyste 
szkolne np. 55 lecie Szkoły.
Magazyn Lubski: Ile lat pracowała 
Pani w przedszkolu?
Ewa Bryłka: 31 lat to staż pracy w 
kilku placówkach przedszkolnych. 
ML:Czy tęskni Pani za przedszko-
lem?
E.B.:Ogromnie, ale namiastkę tego 
mam cały czas wokół siebie (śmiech). 
Wciąż mój pawlacz jest zapełniony 
segregatorami z bajkami, zadaniami 
i zabawami dla cudownych najmłod-
szych.
ML:Dlaczego akurat zdecydowała 
się Pani na zawód nauczyciela?
E.B. Nigdy nie rozpatrywałam żadnej 
innej możliwości. Już w wieku przed-
szkolnym śpiewałam do mikrofonu ze 

skakanki tylko przedszkolne piosenki. 
Gdy w wieku szkolnym pojawiła 
się dziedziczna choroba, odrzuciłam 
możliwość bycia na stałej rencie i w 
tajemnicy przed lekarzem prowadzą-
cym zdałam egzaminy na wymarzone 
wychowanie przedszkolne, najpierw w 
Sulechowie, później na WSP w Zielo-
nej Górze. Ukończyłam kilka studiów 
podyplomowych. Pracowałam od 18 
roku życia.
ML:Czym się Pani zajmuje na 
emeryturze?
E.B. Nie jestem jeszcze na emerytu-
rze, ona przyjdzie za 1, 5 roku. Od 
10 lat jestem na rencie zdrowotnej. 
Jestem, tak jak Irena Kwiatkowska w 
filmie „Czterdziestolatek” „Kobietą 
pracująca i żadnej pracy się nie boję” 
(śmiech). Opiekowałam się osobą 
chorą, później niepełnosprawną (bo 
mam takie uprawnienia), segregowa-
łam sadzonki truskawek, sprzątałam, 
prowadziłam zajęcia przedszkolne 
z dziećmi i rodzicami w Lubskim 
Domu Kultury, pracowałam na taśmie 
produkcyjnej na 3 zmianach, wciąż 
w różnej formie pomagam rodzicom 
dzieci przedszkolnych, podróżuję po 
kochanej Polsce i spełniam się jako 
współorganizatorka wyjazdów wspa-
niałej Familijnej Grupy Wycieczkowej 
Łaziki.
ML:J akie ma Pani jeszcze plany na 
przyszłość?
E.B. Fajne, zastanawiające pytanie. 
Mam je! Być zawsze szczęśliwą.
ML:Czy myślała Pani nad innym 
zawodem
E.B. Nigdy, przenigdy. Nawet gdy 
zgłosiłam akces (a mam uprawnienia) 
do pracy jako nauczyciel nauczania 
początkowego z możliwością zdobycia 
fajnego mieszkania służbowego, po 
jednym dniu wycofałam się.
ML:Czy ma Pani kontakt z innymi 
pedagogami?
E.B. Ogrom. Jeżdżą ze mną na wy-
cieczki, wyruszamy na piesze wę-
drówki z moim cudownym pupilem 
Ani, nie rozmawiamy o pracy, słowem 
nauczycielska sielanka (śmiech).
ML: Dziękuję obu Paniom za wy-
wiad i życzę w imieniu swoim i 
czytelników ML tylko wspaniałych 
chwil.

Opracował I.G.

14 PAŹDZIERNIKA
DZIEŃ NAUCZYCIELA

Ewa Bryłka ze swoją pupilką suczką Ani. Pani Elżbieta Stodolska podczas lektury.

Czytanie na głos jest skuteczną formą zapamiętywania i poprawia sprawność 
umysłową

Dzień Głośnego Czytania w ZST

Wczesnym porankiem 2 
października Familijna 
Grupa Wycieczkowa 
Łaziki wyruszyła do 
województwa śląskiego. 
Choć Częstochowa znana 
jest przede wszystkim z 
bazyliki jasnogórskiej oraz 
klasztoru na Jasnej Górze 
otoczonego szczególnym 
kultem w Polsce, to Łaziki 
były nie tylko tam. 

W pierwszej kolejności znalazły 
się pod bramą Muzeum Produkcji 
Zapałek w Częstochowie. Zakład 
ten był pierwszą fabryką zapałek na 
ziemiach polskich. W towarzystwie 
przewodnika obejrzeliśmy zabytkowy 
park maszynowy oraz prześledziliśmy 
cały cykl produkcyjny. W głównej sali 
widzieliśmy dokumenty związane z 
przemysłem zapałczanym oraz nie-
zwykle oryginalną i ciekawą stałą wy-
stawę „Rzeźby z jednej zapałki” Ana-
tola Karonia. W drugiej znajdowała 
się wystawa filumenistyczna, w której 
eksponowane były etykiety pudełek 
po zapałkach z czasów dwudziestole-
cia międzywojennego oraz z czasów 

powojennych i współczesnych. Będąc 
w Częstochowie nie można pominąć 
Jasnej Góry. Pełni pozytywnych prze-
żyć Łaziki udały się na spotkanie z 
przewodnikiem. Cała częstochowska 
przygoda została dopięta wizytą w 
Podzamczu i zwiedzaniem Zamku w 
Ogrodzieńcu. Łaziki dowiedziały się, 
że niektóre sceny z polskich filmu były 
kręcone w Zamku Ogrodzieniec. To 
właśnie tutaj stworzono niezapomnia-
ną wizję bitwy o Wzgórze Sodden( 
„Wiedźmin”). na miejscu pracowali 
także twórcy serialu “Janosik” i ada-
ptacji“ Zemsty” Andrzeja Wajdy. To 
niebywałe miejsce Łaziki zobaczyły 
na własne oczy, czuły tę atmosferę i 
zrobiły wiele zdjęć.
W drodze powrotnej, według łaziko-
wej tradycji były konkursy z pytania-
mi (kamyki za poprawne odpowiedzi 
ofiarowane zostały przez chętnych na 
rzecz sponsorowanego wyjazdu na 
jednodniową wycieczkę z Łazikami 
dla osoby na to zasługującej), wesołe 
rozmowy i bezpieczny powrót dzięki 
cudownym kierowcom z J&M Trans. 
Późnym wieczorem, pragnąc kolej-
nych wrażeń, Łaziki były w Lubsku.

Opracował I.G.

Zamek w Ogrodzieńcu

Częstochowa i Ogrodzieniec 
z Familijną Grupą 
Wycieczkową Łaziki
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W środę 13. 10. 2021 r. 40 uczniów 
Zespołu Szkół Technicznych w 
Lubsku uczestniczyło w jedno-
dniowej wycieczce historyczno - 
dydaktycznej do Muzeum Wojska 
Polskiego w Drzonowie. Opiekuna-
mi uczniów byli Krzysztof Kowsz, 
Małgorzata Bednarek, Barbara 
Maćkowiak, Mariusz Ossowski. 
Celem wycieczki było pokazanie 
uczniom drugiej co do wielkości w 
Polsce kolekcji ciężkiego sprzętu 
wojskowego (m.in. 150 różnego 
rodzajów czołgów, dział samo-
bieżnych, armat) oraz drugiej co 
do wielkości w Polsce kolekcji lot-
niczej (25 samolotów i 5 śmigłow-
ców). Lubuskie Muzeum Wojska 

Polskiego w Zielonej Górze z siedzibą 
w Drzonowie powołane zostało w 
1985 roku jest to czołowe polskie mu-
zeum historyczno - wojskowe, jedyne 
na terenie Środkowego Nadodrza. 
Lubuskie Muzeum Wojska Polskiego 
w Drzonowie jest „perełką” na mapie 
nie tylko polskiego, ale także świato-
wego muzealnictwa wojskowego. Na 
jego terenie znajdują się eksponaty 
związane z historią wojskowości od 
średniowiecza do czasów współcze-
snych. Na terenie Muzeum znajduje 
się jedyny w Polsce „Skansen forty-
fikacyjny.” 
W Muzeum możemy zobaczyć liczne 
wystawy stałe, jak np. „Broń dawna”, 
„Żołnierz Polski 1914 -1945” - z uni-

kalną w Polsce wystawą poświęconą 
„Platerówkom” - kobietom żołnie-
rzom. „Platerówki” - tak powszech-
nie zwano 1 Samodzielny Batalion 
Kobiecy im. Emilii Plater – pododdział 
piechoty Wojska Polskiego. Batalion 
został sformowany 19 sierpnia 1943 
roku w Sielcach, w składzie 1 Korpu-
su Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR. 
Patronem jednostki była Emilia Plater, 
stąd kobiety pełniące w niej służbę 

nazywano „Platerówkami”. Batalion 
został rozformowany na mocy roz-
kazu Naczelnego Dowódcy WP z 25 
maja 1945 roku. Część żołnierzy 1 
SBK osiedliła się w województwie 
dolnośląskim w powiecie lubańskim, 
we wsi Platerówka. Powojenne dzieje 
„Platerówek” zainspirowały twór-
ców filmowych do nakręcenia filmu 
„Rzeczpospolita babska”, który był 
częściowo kręcony w miejscowości 

Platerówka. Inną interesującą 
ekspozycja jest „Wojsko Polskie 
po 1945 r.” Z wystaw Czasowych 
w Muzeum znajduje się „Wojsko 
Polskie w Iraku” oraz „Marsza-
łek Józef Piłsudzki”. W drodze 
powrotnej uczniowie zwiedzili 
Muzeum Archeologiczne Środko-
wego Nadodrza w Świdnicy.

Krzysztof Kowsz

Uczestnicy wycieczki obok największej „dumy” Muzeum - radzieckiego samolotu 
pasażersko - transportowego IŁ – 14 z 1954 roku. Egzemplarz jako jedyny był 

zmodyfikowany do wykonywania zadań rozpoznawczych i fotogrametrii.

Wycieczka do Muzeum Wojska Polskiego w Drzonowie

Wspólne zdjęcia przy pomniku na Westerplatte

Grupa turystyczna "Dukat" wyruszyła 
na trzydniową wycieczkę (24,25,26.09.
br.) do Trójmiasta. Zwiedziliśmy Malbork, 
Gdańsk, Gdynię, Sopot, Oliwę.

Drugiego dnia rozpoczęliśmy zwiedzanie Westerplatte. Na-
wet najlepszy przewodnik nie oprowadziłby i opowiedział o 
Westerplatczykach i obronie Westerplatte tak, jak lubszcza-
nin dr Władysław Mochocki. Wszyscy słuchali z wielkim 
zainteresowaniem. W.Mochocki przez wiele lat gromadził 
materiały źródłowe i publicystyczne na temat Westerplatte 
i Westerplatczyków. Wśród dokumentów m.in. wspomnie-
nia pisane własnoręcznie przez obrońców Westerplatte. 
Najważniejszym momentem tej wycieczki było uroczyste 
przekazanie tych materiałów dyrektorowi Muzeum II Wojny 
Światowej w Gdańsku. 
Później już tylko zwiedzanie. Pogoda dopisała, wycieczka 
bardzo udana, wszyscy zadowoleni.

DROHA

Nie tylko zwiedzanie

Uroczyste przekazane materiałów historycznych

Dokument potwierdzający przekazanie dużego zbioru materiałów dr. W.Mochockiego 
dla Muzeum II Wojny Światowej
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Był taki czas, kiedy uczniowie jeszi-
wy zadawali panu młodemu, po nocy 
poślubnej, pytanie: „Znajdujesz” czy 
„Znalazłeś”? Jeżeli ów odpowiedział 
„Znajduję”, to pytający bardzo mu 
współczuli, jeśli zaś odpowiedź brzmiała 
„Znalazłem” cieszyli się wraz z owym 
mężczyzną. Cóż oznaczały te dwa sło-
wa? Otóż pierwsze z nich odnosi się do 
wersetu z Księgi Koheleta „I znajduję, iż 
niewiasta gorsza jest niźli śmierć.”. Zatem 
owo „znajduję” nie wróży nic dobrego. 
Przeciwnie oznacza, że wybranka jest ko-
bietą kłótliwą, zaborczą i upartą. Drugie 
wyrażenie to odwołanie do Księgi Przy-
słów „Kto znalazł żonę- dobro znalazł i 
zyskał łaskę u Pana.” To „znalazłem” jest 
potwierdzeniem, że kobieta promieniuje 
złotym blaskiem słońca, w igraszkach 
miłosnych jest swawolna jak ogień, kiedy 
trzeba okazuje się być twarda niczym lód, 
a w chwilach smutku potrafi słodyczą 
miodu przyćmić gorzki posmak. 
Z tego wynika, że kobieta może być dla 
mężczyzny zarówno przekleństwem 
jak i błogosławieństwem. Dualizm, tak 
znamienny dla świata, w którym żyjemy, 
jest także widoczny w relacjach damsko- 

męskich. Mało kto uświadamia sobie, 
że przekleństwo i błogosławieństwo 
nie są przeciwieństwami, lecz dwoma 
aspektami tego samego. Jedno pojawia 
się, gdy zabraknie drugiego, gdy zrobi-
my zbyt dużo miejsca, damy zbyt wiele 
wolnej przestrzeni , zaburzymy harmonię. 
Wtedy bardzo często pojawia się osąd. 
Osądzamy się nawzajem, najczęściej nie-
sprawiedliwie, czym wyrządzamy wiele 
cierpienia. Jak twierdzi Amos Oz „Osąd 
moralny u mężczyzny, jeśli istnieje, jest 
możliwy tylko wtedy, gdy jego popędy są 
chwilowo zaspokojone.”1 Cóż, zgadzam 
się z tym poglądem. Niezaspokojone 
popędy mężczyzny zwykle są źródłem 
problemów, które czasem rozrastają się 
do skali globalnej. Główna bohaterka 
wyżej cytowanej książki tak wypowiada 
się o mężczyznach: „Kochać mężczyzn 
się nie da. Od tysięcy lat macie cały świat 
w swoich rękach i zamieniliście go w 
koszmar. W rzeźnię. Można chyba tylko 
się wami posługiwać. Czasami nawet 
okazać wam litość i spróbować trochę 
pocieszyć. W czym? Nie  wiem. Może 
w waszym kalectwie.”
Gdzie bije to źródło niezgody? Skąd się 

bierze ta nieustająca potrzeba walki? 
Na czym polega owa różnica płci? Być 
może kluczem do rozwiązania tej zagadki 
jest postrzeganie. Mężczyzna patrzy na 
otaczający go świat i widzi odrębne jego 
części. Mężczyzna postrzega rzeczy. 
Kobieta dostrzega relacje zachodzące 
między nimi. To dotyczy całego stwo-
rzenia, tego, które zwykliśmy nazywać 
światem ożywionym i tego, któremu 
nadaliśmy miano świata nieożywione-
go. Dość błędnie, bo dziś już wiemy z 
całą pewnością, że wszystko, co istnieje 
jest energią, a energia to życie, więc nie 
może istnieć coś, co nazwaliśmy materią 
nieożywioną. Kobiety czują, czy rzeczy 
pasują do siebie, czy się nawzajem potrze-
bują, czy się kochają. Dlatego dla każdej 
kobiety konflikt, wojna jest absurdem. 
„Mężczyźni uwielbiają wojnę , ponieważ 
podczas wojny mogą udawać ludzi serio. 
Nie muzą się bać, że zostaną wyśmiani 
przez kobiety. I mogą sprowadzić kobiety 
do roli przedmiotu”2. 
Dlaczego więc mężczyźni tak bardzo 
pragną kobiet? Z lęku przed samotno-
ścią? A może ich niedoskonałość jest 
przyczyną tego pragnienia? Przecież to 

Adam poprosił Boga, by stworzył dla 
niego towarzyszkę życia, gdy spostrzegł, 
że wszelkie stworzenia Bóg stworzył w 
parach. Stwórca wysłuchał jego prośby i 
dokonał dzieła, które było doskonalsze od 
mężczyzny z kilku przyczyn: materialnie, 
bo Adama Bóg ulepił z gliny, a Ewę z że-
bra, które wyjął Adamowi; przez miejsce 
stworzenia, gdyż Ewę powołał do życia 
w Raju, zaś Adama poza nim; z powodu 
poczęcia, ponieważ Ewa mogła dać nowe 
życie, czego Adam nie mógł dokonać; 
przez objawienie, gdyż Chrystus po 
zmartwychwstaniu ukazał się kobiecie; i 
wreszcie przez uwielbienie, bo to kobieta 
została wywyższona ponad chóry aniel-
skie, a była nią Maryja. Czy w obliczu 
takich okoliczności możliwa jest w ogóle 
równość między kobietą a mężczyzną? 
Amos Oz twierdzi, że nie „(…) równość 
jest sprzeczna z naturą człowieka z tego 
prostego powodu, że ludzie nie urodzili 
się równi, lecz różni od siebie, a może 
nawet sobie obcy.”. 
Mężczyzna nosi w sobie ranę, tą po 
utracie dziewiątego żebra, ale ta rana z 
upływem czasu się zabliźnia. Kobieta, 
jak twierdził Nikos Kazantzakis „nosi w 

sobie ranę, która się nigdy nie zabliźnia. 
Wszystkie rany się goją, ale ta (…) nigdy 
się nie goi. Nawet jeśli kobieta ma osiem-
dziesiąt lat.”3 Ta rana powstaje w wyniku 
pożądania, które  najpierw mężczyźni 
okazują kobietom zbyt dosłownie, a 
potem gaśnie i to je zabija. I jeśli można 
mówić tu o jakiejkolwiek równości, to 
tylko na jednym polu, na którym wszyscy, 
bez względu na płeć, ponosimy porażkę 
„(…)relacjach mężczyzna –kobieta. W 
tej sferze widziałem więcej złej woli, 
ułomności i niekonsekwencji niż w jakiej-
kolwiek innej. Ludzie są po prostu zbyt 
mali, by szczerze się o siebie troszczyć.”4 
Myślę, że Bukowski doszedł do słusz-
nego wniosku. Nie rywalizacja, ale 
wzajemna troska jest jedynym sposobem 
do osiągnięcia stanu równości między 
kobietą a mężczyzną, bo przecież zarów-
no kobieta jak i mężczyzna, to najpierw 
zawsze człowiek.

Renata Diaków

1 Amos Oz, Judasz
2 John Fowles, Mag
3 Nikos Kazantzakis, Grek Zorba
4 Charles Bukowski, O pisaniu

O kobietach i mężczyznach

1 października 2021 roku w Galerii Małej 
w Bibliotece - Centrum Kultury im. Jana 
Raka odbyło się uroczyste wręczenie 
aktów nadania tytułów „Ambasadora 
Dobrego Serca Międzynarodowego 
Festiwalu Lubuskie Prezentacje Wokalne 
Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w 
Lubsku”.
Po raz pierwszy festiwal został zorgani-
zowany 27 lat temu, jego twórcą i dyrek-
torem był Lech Krychowski – Kawaler 
Orderu Uśmiechu. Twarzą festiwali 
była Joanna Brodzik, aktorka, ambasa-
dorka województwa lubuskiego, której 
Fundacja Opiekun Serca była współ-
organizatorem wydarzenia. Na scenie 
występowali utalentowani muzycznie 
młodzi niepełnosprawni wokaliści z 
całej Polski, tworząc niepowtarzalną, 
atmosferę i niezwykle rozśpiewaną, 
festiwalową rodzinę. Mimo problemów 
ostatnich dwóch lat, organizatorzy są peł-
ni optymizmu i liczą na jego reaktywację 
już w przyszłym roku.

Uroczystą galę otwarto piosenką „Na-
prawdę czeka ktoś”, będącą jednym z 
symboli Festiwalu oraz jego hymnem.
Tytuł Ambasadora Dobrego Serca otrzy-
mały 24 osoby, w tym również lubscy 
przedsiębiorcy oraz Burmistrz Lubska 
Janusz Dudojć.
Jak mówią uczestnicy Festiwalu, na-
dane odznaczenie to podziękowanie 
za wrażliwość, zaangażowanie i wkład 
w promocję dzieci i młodzieży niepeł-
nosprawnej, uzdolnionej muzycznie 
oraz wspieranie terapii przez sztukę, 
integracji i rehabilitacji społecznej. To 
również podziękowanie za przeżywanie 
niepowtarzalnych wzruszeń znaczonych 
łzami radości, za przyjaźń wyśpiewaną 
sercem, za to, że JESTEŚMY RAZEM! 

Lech Krychowski podkreśla, że trzeba 
pielęgnować przyjaźnie z ludźmi, którzy 
wspierają to wydarzenie bezinteresow-
nie. Stowarzyszenie stara się pozyskiwać 
środki z PFRON na realizację Festiwalu, 

ale gdyby nie dodatkowe wsparcie 
Ambasadorów Dobrego Serca, Festiwal 
nie mógłby mieć ani takiej formy, ani 
rozmiaru.
Jak wiadomo, Lech Krychowski prze-

niósł się z rodziną do Zielonej Góry, 
jednak podkreśla, że nadal czuje się 
obywatelem Lubska, bo to właśnie w 
tym mieście wydarzyło się wszystko to, 
co w życiu ważne. Pan Lech nie kryje, 

że Zielona Góra jest zainteresowana 
organizacją Festiwalu u siebie, jednak 
podkreśla jednocześnie, że Festiwal, to 
nie produkt, tylko zjawisko na szeroką 
skalę. Nikt nie jest właścicielem Festi-

walu, to dobro wspólne festiwalowej 
rodziny oraz Lubszczan. Dotychczas był 
on organizowany w pierwszym tygodniu 
wakacji. Udział w nim brało średnio 50 
– 55 osób niepełnosprawnych z Polski i 
z zagranicy, natomiast cały zespół liczył 
ok 130 osób.
Anna Wereszczyńska, która „jest z Festi-
walem” od pierwszej edycji, w drugim 
roku nazwała jego twórcę Wujaszkiem i 
ta ksywka na dobre przylgnęła do Lecha 
Krychowskiego. Jak sama powiedziała, 
Festiwale takie, jak np. w Opolu, to wy-
darzenia, które się zdarzają, natomiast 
Festiwal w Lubsku, to wydarzenie, za 
którym się tęskni, do którego się wraca i 
którym się żyje.

Lech Krychowski mówi: „Wszyscy pra-
gną tego Festiwalu. Do grupy dochodzą 
wciąż nowe dzieci i młodzież. I te pra-
gnienie bycia znów razem – w Lubsku 
– jest motorem do dalszego działania.”
Ważna jest otwartość i deklaracja współ-
pracy zgłoszona zarówno przez Burmi-
strza Lubska Janusza Dudojcia, jak i 
Dyrektora Biblioteki - Centrum Kultury. 
Jest gotowość wsparcia ze strony Amba-
sadorów. To pozwala pozytywnie patrzeć 
w przyszłość.
Lech Krychowski podkreślił również, 
jak ważna jest współpraca zagraniczna 
z Niemcami, którzy, wzorując się na 
lubskim Festiwalu, uruchomili podobny 
u siebie. Każdego roku zapraszają mło-
dzież z Polski do wspólnego świętowa-
nia. Również w tym roku na początku 
października osoby niepełnosprawne, 
wolontariusze i opiekunowie z Polski 
wzięli udział w Festiwalu zorganizowa-
nym w Niemczech.
Wszyscy czekają na to, kiedy z począt-
kiem wakacji 2022 Lubsko znów stanie 
się wielką festiwalową rodziną. Ku rado-
ści dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 
ku radości mieszkańców gminy Lubsko 
i przyjezdnych gości.

M.K.

AMBASADORZY DOBREGO SERCA

Tytuł Ambasadora Dobrego Serca Festiwalu otrzymały 24 osoby, na zdjęciu jest część z nich.

Zorganizowana uroczystość była okazją do tego, by uczestnicy Festiwali mogli znów razem zaśpiewać.

Tak się jakoś złożyło, że przez niemal 
dwadzieścia lat korzystałem z tele-
fonu komórkowego, którego aktyw-
ność przedłuża się za pomocą karty 
doładowującej. Jednak za namową 
Beatrycze, której w pakiecie usług 
teleinformatycznych zaoferowano do-
datkowo jeden numer w całkowitym 
gratisie, postanowiłem bez żadnych 
kosztów z obu stron podłączyć się do 
jej rachunku. Aż pewnego dnia ode-
brałem sms-a, w którym zaoferowano 
mi ochronę moich danych w zamian za 
jedyne 9,99 zł miesięcznie. Nie byłem 
propozycją zupełnie zainteresowany, 
gdyż co można chronić w mej osiem-
nastoletniej Nokii. Jedynie chyba 
spis telefonów i treści wiadomości, 

których jeszcze nie wykasowałem. 
Więc bez żadnych sentymentów 
wykasowałem wiadomość. Jakież 
było moje zdziwienie, gdy po chwili 
dostałem wiadomość, że jestem ob-
jęty ochroną danych za jedyne 9,99 
zł miesięcznie. Nie ukrywam, że ta 
informacja delikatnie mówiąc mnie 
rozdrażniła, gdyż o żadna ochronę 
nie prosiłem. Zadzwoniłem na numer 
infolinii (oczywiście płatny), gdzie 
najpierw z powodu oczekiwania na 
połączenie z konsultantem niemal 
przez dziesięć minut zmuszony byłem 
słuchać muzyczki przypominającej 
rzępolenie pijanego w stok tapera pod 
koniec czterdziestoośmiogodzinnego 
maratonu filmowego. Następnie, 

gdy mnie połączono okazało się, że 
rozmawiam ze sztuczną inteligencja 
o imieniu Max. Podczas konwersacji 
czułem sie jakbym rozmawiał z debi-
lem, wiec po kilku minutach wściekły 
i uboższy o kilkanaście złotych (koszt 
połączenia z infolinią) przerwałem 
rozmowę i postanowiłem załatwić 
sprawę w punkcie obsługi klienta. 
Tu znowu zapłaciłem swym czasem 
i kosztami dojazdu. Ostro, a może 
nawet zbyt ostro zakomunikowałem 
pracującej tam młodej kobiecie, że 
nie życzę sobie żadnej ochrony, a jeśli 
w przyszłości będę jej potrzebował, 
to sam o nią poproszę. Konsultantka 
szybko odkręciła sprawę. Okazało się, 
że nie trzeba o nic prosić, ani pisać 

podania o dodatkowe usługi. Wy-
starczy, że odbierze się sms-a z pro-
ponowaną dodatkową usługą, co jest 
równoznaczne z jej aktywacją i czy 
się z niej korzysta, czy nie pieniądze 
za jej świadczenie są automatycznie 
ściągane. Teraz to już wiem, Jednak 
tysiące, a może miliony klientów 
tej sieci może nie. Wszak nie każdy 
szczegółowo przegląda rachunek. 
Przy takiej ilości użytkowników tej 
sieci dodatkowy zysk korporacji może 
sięgać miesięcznie nawet dziesięciu 
milionów złotych. Swoją drogą cieka-
we, kto ustanowił takie prawo. Jednak 
jak od dawna wiadomo prawo jest 
tworzone dla bogatych, by byli jeszcze 
bogatsi, a ci na dole jak zwykle za to 

musza zapłacić. Nie tylko pieniędzmi, 
ale także czasem stratą energii, która 
jest nieodzowna w trakcie zmagań z 
globalnymi korporacjami.
Gdy wreszcie wyłączyli mi ochronę 
o którą nie prosiłem. Dostałem sms-a 
o treści Blokada usług elektronicz-
nych została włączona. Od tej pory 
nie będziesz mógł zakupić aplikacji 
mobilnych, gier i subskrypcji elek-
tronicznych. Już miałem im odpisać, 
że na swojej starej Nokii to najwyżej 
mogę sobie w węża pograć. Jednak 
odpuściłem, szkoda mi było na to 
czasu i energii

Bożygniew Gralicki

Prawo dla bogatych, czyli okradany zawsze zapłaci

Złote Gody, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Seniora
Październik, 
to miesiąc, 
w którym 
tradycją stało 
się, uczczenie i 
uhonorowanie 
par z 
dorobkiem 
50-lecia 
pożycia 
małżeńskiego. 
To też czas 
obchodów 
Dnia Edukacji 
Narodowej oraz 
Dnia Seniora.

15 października 2021 
roku był z pewnością 
bardzo ważnym dniem 
dla par małżeńskich 
obchodzących Złoty 
Jubileusz, a także dla 
ich rodzin.
Małżonkowie raz jesz-
cze skierowali do siebie słowa 
przysięgi małżeńskiej, której 
dotrzymania po raz pierwszy 
przyrzekali sobie 50 lat temu. 
Burmistrz Lubska Janusz Dudojć 
oraz Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Beata Kowalska, w 
imieniu Prezydenta  Rzeczpospo-
litej Polskiej Andrzeja Dudy uho-
norowali Jubilatów orderami oraz 
legitymacjami potwierdzającymi 
tak długi staż.
Pół wieku trwania w małżeństwie 
jest z pewnością powodem do 
radości i dumy, bo taki wynik 
osiągają nieliczni. Określenie 
„złote” dla tej rocznicy nie jest 
przypadkowe. To bardzo szlachet-
na nazwa, symbolizująca wysoką 
wartość, jaką osiąga pięćdziesię-
cioletnie małżeństwo. 

W tym roku honorowe odzna-
czenia przyjęli Państwo: Irena i 
Tadeusz  Adamscy,  Krystyna i 
Tadeusz Adolińscy, Helena i Wie-
sław Bandiak, Danuta i Tadeusz 
Błaszczak, Henryka i Kazimierz 
Bujniccy, Maria i Tadeusz  Czekaj, 
Wacława i Edward Dobersztajn, 
Wanda i Bronisław  Grynienko, 

ryzma z Żar oraz Złote Łany 
z Bożanowa, a poprowadził ją 
Dyrektor Biblioteki – Centrum 
Kultury im. Jana Raka – Paweł 
Skrzypczyński.

Na zakończenie na gości czekał 
słodki poczęstunek, który był 
czasem do spotkania i rozmów.

M.K.

Halina i Wojciech  Kail, Renata i 
Zbigniew Kołaszewscy, Genowefa i 
Witold  Krakowiak, Zofia i Grzegorz 
Kuryło, Mirosława i Tadeusz Masiel, 
Anna i Henryk  Morscy,  Danuta i 
Jerzy  Potrząsaj, Regina i Franciszek 
Święciccy, Teresa i Józef  Welc, 
Marianna i Jan Wojcieszak, Irena i 
Andrzej Zalewscy.

Gratulujemy i życzymy kolejnych 
lat w zdrowiu, miłości i wzajemnym 
szacunku.

W piątek swoje święto uczcili również 
dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy 
oświaty, którym z okazji ich święta 
szczególne gratulacje i podziękowania 
za cierpliwość i czas jaki poświęcają 
wychowaniu młodego pokolenia w 
duchu wartości, które towarzyszą każ-
demu z nas przez całe życie, złożyła 
Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw 
Społecznych Elżbieta Haściło. 
Następnie, wyróżniający się zaan-
gażowaniem w pracę zawodową 

pracownicy oświaty, przyjęli z rąk 
Burmistrza Lubska Janusza Dudoj-
cia podziękowania i gratulacje. Na 
zakończenie, Burmistrz podziękował 
również Pani Elżbiecie Haściło za 
sumienną pracę oraz poszukiwanie 
najlepszych i najefektywniejszych 
rozwiązań usprawniających gminny 
system oświaty.

Piątkową uroczystość uświetniły 
występy zespołów śpiewaczych Cha-

Podczas uroczystości Złotych Godów, Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 
świętowało 19 par.

Burmistrz Lubska Janusz Dudojć nagrodził wyróżnionych pracowników 
oświaty za sumienną, pełną zaangażowania pracę związaną z 

wychowaniem i edukacją dzieci i młodzieży.

Uroczystości Złotych Godów, Dnia Edukacji Narodowej i Dnia Seniora uświetniły Zespoły śpiewacze Charyzma oraz Złote Łany.
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W Bibliotece - Centrum 
Kultury im. Jana Raka 
w Lubsku odbył się cykl 
warsztatów w ramach 
zadania „Poznajemy 
lokalną kulturę i historię”, 
realizowanego w ramach 
operacji „W poszukiwaniu 
tożsamości”. Zadanie 
zrealizowane zostało w 
ramach Strategii Rozwoju 
Lokalnego Kierowanego 
przez Społeczność 
wdrażanej przez 
Stowarzyszenie „Lokalna 
Grupa Działania – Grupa 
Łużycka”.

ZABYTKI LUBSKA I OKOLIC
Grupa młodzieży z Zespołu Szkół 
Technicznych w Lubsku uczestniczyła 
22 września w warsztatach „Zabytki 
Lubska i okolic”. W czasie spotkania 
młodzież zapoznała się z prezentacją 
multimedialną oraz prelekcją dotyczą-

cą zabytków miasta oraz ciekawost-
kami historycznymi, dotyczącymi ich 
powstania, w tym szczególnie lubskiej 
Baszty Pachołków Miejskich, a także 
kulturą i zagadnieniami obyczajo-
wymi, dotyczącymi prezentowanego 
okresu. W części warsztatowej uczest-
nicy tworzyli mapę miasta i okolic ze 
zdjęciami zabytków, rozwiązywali 
krzyżówki tematyczne, mieli okazję 
zapoznać się z archiwalnymi numera-
mi Magazynu Lubskiego, dotyczący-
mi historii miasta i gminy. Młodzież 

zwiedziła również Basz-
tę Pachołków Miejskich, 
w której mogła zobaczyć 
kolekcję starych zegarów, 
prace plastyczne lubskich 
artystów, a także podziwiać 
miasto ze szczytu lubskiej 
perełki architektonicznej. 
W czasie wizyty w baszcie, 
uczestnicy spotkali się z 
pracownikami Lokalnej 

Grupy Działania „Grupa 
Łużycka”, zapoznali się z 
charakterem działalności 
Grupy, a także otrzymali 
materiały dotyczące zabyt-
ków w regionie. Warsztaty 
były okazją do budowania 
tożsamości lokalnej i za-
poznania się z potencjałem 
historycznym oraz kulturo-
wym Lubska i okolic.

NASZA LOKALNA 
GAZETA

Uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 uczestniczyli 23 wrze-
śnia w warsztatach „Nasza Lokalna 
Gazeta”. Podczas zajęć młodzi ludzie z 
wielkim zainteresowaniem przeglądali 
archiwalne wydania Magazynu Lub-
skiego, w których odnajdowali swoich 
znajomych, nauczycieli sprzed lat czy 
też członków rodziny. Były duże emo-
cje, a nawet niepohamowane odgłosy 
zadowolenia i dzielenia się niecodzien-
nymi odkryciami. Uczniowie zapoznali 
się również z pracą dziennikarzy oraz 
działaniami prowadzonymi na rzecz 
promocji tożsamości lokalnej, po-
tencjału gminy i powiatu. Jednym z 
zadań było odnalezienie w gazetach 
oraz na stronie internetowej artykułów 
o tej tematyce. Uczniowie robili sobie 
nawzajem zdjęcia, tworzyli fotorelacje 
i współtworzyli artykuł.

NASZE KORZENIE
Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 
1 uczestniczyła 24 września w warsz- tatach „Nasze korzenie”. Tematem 

warsztatów było poszukiwanie w 
archiwalnych i bieżących numerach 
Magazynu Lubskiego prezentowa-
nych w nich znanych osób z Lubska 
i okolic, a także cyklicznych działań 
kulturalnych, które przez ostatnie 30 
lat tworzyły niezwykły, kronikarski 
zapis. W ramach warsztatów została 
stworzona fotorelacja tematyczna, 
przeznaczona do zaprezentowana na 
łamach Magazynu Lubskiego oraz 
na stronie internetowej gazety. W 
czasie trwania warsztatów młodzież 
zapoznała się z historią Magazynu 
Lubskiego, który przedstawia historię 
i najnowsze dzieje miasta i gminy. 
Uczestnicy zajęć tworzyli plakaty pro-

mujące wszelkie działania związane z 
naszą gminą. Celem warsztatów było 
zainspirowanie młodzieży do budowa-
nia i kultywowania swojej tożsamości 
z regionem oraz promowanie działań 
lokalnych. 

PODSUMOWANIE
Każdorazowo, po zajęciach, ukazywała 
się w mediach społecznościowych fo-
torelacja wraz z opisem działań, które 
cieszyły się dużym zainteresowaniem 
nie tylko samych uczestników, opieku-
nów, nauczycieli, pracowników biblio-
teki i osób prowadzących warsztaty, 
ale i komentujących w Internecie to 
bardzo ciekawe wydarzenie, które wy-
zwoliło w młodych ludziach potrzebę 
poszukiwania tożsamości, odkrywania 
korzeni, poznawania lokalnych zabyt-
ków i kultury. 

M. Sienkiewicz

Zadanie pt. POZNAJEMY LOKALNĄ KULTURĘ I HISTORIĘ realizowane w ramach operacji W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI, współfinansowane jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Zadanie realizowane jest w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez 
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

W poszukiwaniu tożsamości

Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli  
w zajęciach.

Jednym z elementów warsztatów było poznawanie zabytków Lubska.

Warsztaty cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

Plakat dotyczący kronik, które od lat pojawiają 
się cyklicznie w ML.

Zadanie zostało wdrożone przez Stowarzyszenie 
„Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”.

Jednym z elementów było przeglądanie archiwalnych wydań 
Magazynu Lubskiego.

Uczniowie znajdowali w gazecie swoich znajomych 
i członków rodzin.

Plakat tematyczny dotyczący
ważnych wydarzeń.

Plakat dotyczący sportu, który jest nieodłącznym 
elementem każdego wydania ML.

Podczas warsztatów nie zabrakło 
słodkiego poczęstunku.

8 października 2021 roku 
w Niepublicznej Szkole 
Podstawowej w Lubsku 
odbyło się spotkanie 
z udziałem uczniów, 
którzy dokonali w 
Tucholi Żarskiej odkrycia 
artefaktów ciałopalnego 
pochówku. 

To już drugie takie wydarzenie w gminie 
Lubsko. Pierwsze miało miejsce w Mier-
kowie wiosną 2021 roku, kiedy grupka 
chłopców budując „bazę”, odkopała 
stary grób. 
Scenariusz tucholskich wydarzeń był 
bardzo podobny do mierkowskiego. 
Dzieci podczas zabawy znalazły zabytki 
archeologiczne – cmentarzysko, a także 
ceramikę z okresu kultury łużyckiej z 
epoki brązu (1200-800 l p.n.e.). 
Podobnie jak w Mierkowie, tak i tym 
razem dzieci pomocy szukały w osobie 
Pana Bartosza Łapy nauczyciela historii, 
który wsparł ich wiedzą i doświadcze-
niem.

Pani Alina Jaszewska - archeolog pra-
cująca przy obu wykopaliskach poinfor-
mowała, że ceramika mierkowska liczy 
sobie 400 lat p.n.e. Obecnie pobrano do 
badania materiał ze znaleziska w Tucholi, 
co pozwoli ustalić jego dokładny wiek.

Jak informuje Lubuski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków w Zielonej 
Górze, miejsce odkrycia w Tucholi nie 
było objęte żadnymi formami ochrony 
konserwatorskiej. W bliskim sąsiedz-
twie znajduje się natomiast stanowisko 
archeologiczne ujęte w wojewódzkiej 
ewidencji zabytków. Z uwagi na fakt, 
że jego lokalizacja oznaczona została 
wyłącznie na mapie w skali 1:25 000, 
która charakteryzuje się małą precyzją, 
istnieje możliwość, że odkryty przez 
młodzież grób jest ściśle powiązany z 
tym stanowiskiem. Niestety w archiwum 
WUOZ Zielona Góra oraz Muzeum Ar-
cheologicznego Środkowego Nadodrza 
w Zielonej Górze nie zachowała się karta 
ewidencyjna zabytku, więc nie są znane 

kulisy jego wydzielenia. 
Natomiast według rela-
cji mieszkańców Tucholi 
Żarskiej kilkadziesiąt lat 
temu w trakcie budowy 
stawu oraz ogrodzenia na 
terenie sąsiedniego Pań-
stwowego Gospodarstwa 
Rolnego odkryto zabyt-
ki z brązu oraz naczynia 
ceramiczne. Niestety na 
obecnym etapie nie udało 
się ustalić dalszego losu 
tych artefaktów. 

Znaleziona w Mierkowie 
i Tucholi Żarskiej cera-
mika trafi do muzeum w 
Bytomiu Odrzańskim. Jak 
podkreśliła Pani archeolog, 
kiedy w Lubsku powstanie 
miejsce, w którym będzie 
można przechowywać 
tego typu artefakty, wów-
czas będzie szansa, by zna-
lezione rzeczy, za zgodą 
konserwatora zabytków 
wróciły do Lubska.
W odpowiedzi na to Bur-
mistrz Lubska Janusz 
Dudojć poinformował, że Gmina stara 
się o nieodpłatne przejęcie pałacu w 
Dłużku, który będzie idealnym miejscem 

do przechowania i eksponowania zabyt-
kowej ceramiki. 

To kolejne zgłoszenie odkrycia zabytków 
przez młodzież pokazuje, 
jak ważną rolę pełni edu-
kacja w zakresie ochrony 
dóbr kultury. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje 
postawa dzieci, które nie 
wykopały samodziel-
nie grobu, a tym samym 
nie uszczupliły wartości 
naukowych znaleziska, 
tylko zawiadomiły wła-
ściwą ich zdaniem osobę 
dorosłą, czyli Pana Bar-
tosza Łapę, który z kolei 
zawiadomił służby kon-
serwatorskie i czuwał nad 
zabezpieczeniem miejsca 
do czasu przybycia arche-
ologów.

M.K

Dzieci natrafiły na dwa groby ciałopalne 
społeczności kultury łużyckiej. Zabytki wstępnie 
wydatowano na IV/V okres epoki brązu (1100 – 
800 p.n.e.). Groby zalegały bardzo płytko pod 

powierzchnią gleby oraz nawiezionego piasku i z 
tego powodu część naczyń jest pofragmentowana.

Uczniowie - Marika Janiszewska, Daria Janiszewska oraz Dorian Dowhan z NSP w Lubsku, Bartosz Godlewski z SP3 
w Lubsku oraz Lena Smoleńska z SP w Wicinie, a także Pan Bartosz Łapa nauczyciel historii w NSP w Lubsku przyjęli 

gratulacje i podziękowania oraz upominki od Burmistrza Lubska Janusza Dudojcia, Lubuskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków Barbary Bielinis-Kopeć, Lubuskiego Kuratora Oświaty Ewy Rawy, archeologa Oddziału 

Lubuskiego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polski Aliny Jaszewskiej, dyrektorów szkół.

Mali i nieco więksi odkrywcy!

Burmistrz Lubska Janusz Dudojć doceniając 
ogrom dotychczas dokonanej przez archeologów 
pracy, przekazał Fundacji Archeologicznej 3000 
zł, wspierając przez to również przyszłe prace 

badawcze nad lubskimi znaleziskami.

SPOTKANIE Z AUTOREM 
POWIEŚCI ODLUDEK

Autorowi powieści towarzyszył gość specjalny ppłk Michał Pycio 
(pierwszy z lewej).

To wyjątkowe spotkanie odbyło się w sali widowiskowej 
Biblioteki - Centrum Kultury im. Jana Raka

W sali widowiskowej Biblioteki - Cen-
trum Kultury im. Jana Raka w Lubsku 
odbyło się 30 września spotkanie z 
Robertem Kulikiem, autorem powieści 
„Odludek. Solitary Soldier”. Gościem 
specjalnym był ppłk Michał Pycio, były 
oficer jednostki wojskowej GROM, do-
wódca na misjach w Afganistanie i Iraku. 
Wydarzeniu towarzyszyła wystawa pn. 
„Na skraju pamięci. Strach nie tylko na 
wróble”, zamieszczonych w książce ilu-
stracji, stanowiąca swoiste uzupełnienie 
dla książki i ukazanie wrażeń z nią zwią-
zanych. Odbyła się również projekcja 
etiudy filmowej inspirowanej książką 
oraz fragmentami przeprowadzonego 
przez dziennikarza tygodnika „Polityka” 
wywiadu z Przemysławem Bluszczem, 
w którym dzieli się on impresjami zwią-
zanymi z książką i zdradza tajniki pracy 
aktora w kontekście realizacji audiobo-
oków. „Odludek. Solitary Soldier” to 
powieść o chłopcu, który usiłował zostać 
żołnierzem i człowieku, który przechodzi 
swoją drogę. Od zachwytu ideą, przez 
obłęd odkrytego absurdu, do gorzkiego 
smaku rozczarowania. Finał jednak nie 
jest oczywisty. W powieści splatają się 
wątki wojenne z czasu interwencji w 
Iraku i Afganistanie z silnie zarysowa-
nym motywem realiów sił specjalnych, 
a także obyczajowe i etnograficzne, w 
których sportretowano Polskę schyłku 
XX i początku XXI wieku. Tę prowin-
cjonalną – z czułością drobiazgowego 
pejzażysty i tę wielkoformatową – z 
zadumą nad jej kondycją. Przez głów-
ny nurt wydarzeń przeziera delikatnie 
tło historyczne. Pozbawione mocnych 
kotwic w warstwie faktograficznej nie 
przytłacza gąszczem szczegółów, lecz 
tworzy subtelny kontekst, dzięki które-
mu strumień akcji nabiera wyrazistości, 
naprowadza na nowe tropy i znaczenia. 

Nowatorska narracja tworzy siatkę intry-
gujących połączeń między elementami, 
które pozornie do siebie nie pasują. 
Czujność i przenikliwość to ratunek dla 
zagubionych. Układanka zdarzeń tworzy 
enigmatyczny wzór, który z biegiem 
czasu staje się coraz bardziej czytelny, 
by wreszcie pozwolić odkryć ukryty w 
nim kod. Losy bohatera stanowią oś, on 
sam zaś przygląda się sobie, dostrzega-
jąc coraz to nowe pęknięcia w swojej 
wewnętrznej konstrukcji. Pracowicie 
dążąc do ponownego złączenia oderwa-
nych fragmentów, używa duchowego i 
mentalnego spoiwa, które sprawia, że 
rysy zamiast szpecić, stają się wartością. 
Za sprawą szlachetnych dodatków skaza 
zmienia się w walor. Powieść pulsu-
je dwoistością, niejednorodną naturą 
wszystkiego, co czasem z lenistwa lub 
z upodobania do prostych rozwiązań 
próbuje się sprowadzić do jednego wy-
miaru. Tymczasem wszystko ma drugie 
dno i swoją przeciwwagę. A oto jak sam 
autor ocenia swoje dzieło: „Książkę 
polecam czytelnikom, których określam 
mianem ludzi szczęśliwych – mających 
czas i potrzebę wnikania w nieoczywiste, 
rozbudowane światy, odwagę mierzenia 
się z silnymi emocjami, śmiałego wę-
drowania w gąszczu ludzkich losów. Ta 
powieść stała się ode mnie niezależna. 
Wraz z postawieniem przeze mnie 
ostatniej kropki, pożegnała debiutanta 
jak żegna się domokrążcę, zamykając za 
nim drzwi i wraca do ulubionych zajęć. 
Powieść jest fikcją inspirowaną faktami. 
Spisałem, co mi nakazała i zmierza teraz 
w waszym kierunku. Ja wreszcie odpocz-
nę. Zostawiam was z nią sam na sam. 
Na to, co się zdarzy, nie mam wpływu”. 
Zapraszamy do lektury. 

M.Sienkiewicz



14 15M AGAZ Y N LUBS KI  NR 10/2021 (369)MAGAZYN LUBSKI  NR 10/2021 (369)

Dzień niezwykły, bowiem dzieci poprzez życzenia, tańce i 
śpiewy wyraziły płynącą prosto z serca swoją wdzięczność 
wychowawcom i opiekunom oraz całemu personelowi 
przedszkola za miłość, serce, opiekę i trud włożony w ich 
wychowanie i edukację. Każde słowo wypowiedziane 
przez „małych artystów” wzbudzało wzruszenie na twa-
rzach zgromadzonych.
Na zakończenie odśpiewano tradycyjne „Sto lat” i pracow-
nicy przedszkola obdarowani zostali pięknymi kwiatami 
wykonanymi przez naszych wychowanków. Pani Dyrektor 
podziękowała wszystkim pracownikom za trud codziennej 
pracy i zaprosiła na słodki poczęstunek. 

Mago

29 września 2021r. 11 osobowa grupa uczniów Zespołu Szkół 
Technicznych z opiekunami: p. A. Czerniawską, p. I. Zimną, p. 
M. Kunicką poleciała samolotem na wycieczkę do Warszawy. 
Głównym punktem wycieczki było zwiedzanie Pałacu Prezy-
denckiego, przed którym widzieliśmy odjeżdżającego Prezydenta 
RP na spotkanie do Belwederu. Pani przewodnik opowiedziała 
nam historię Pałacu, zwiedziliśmy również: Salę Orderu Orła 
Białego, Sień Główną, Kaplicę, Salę Białą i Niebieską, Jadalnię, 
Salę Chorągwianą, Antyszambrę, Salę Kolumnową, Obrazową, 

Ogród Zimowy oraz widzieliśmy Okrągły Stół. Odwiedziliśmy 
Grób Nieznanego Żołnierza z Ogrodem Saskim, Kościół Św. 
Krzyża, w którym umieszczone są tablice pamiątkowe z sercem 
patrona naszej szkoły – W. Reymonta i F. Chopina. Spacerując 
Krakowskim Przedmieściem dotarliśmy na Plac Zamkowy, tu 
na tarasie widokowym czekał na nas najpiękniejszy widok, jaki 
można zobaczyć w Warszawie. Przechodząc ul. Świętojańską, 
wstąpiliśmy do Bazyliki Archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela i 
dotarliśmy do Starówki – prawdziwej perły stolicy, która zachwy-

ciła nas kolorowymi 
kamieniczkami z po-
mnikiem Syrenki. Na-
sze zwiedzanie zakoń-
czyliśmy przejściem 
wokół Barbakanu pod 
pomnikiem Małego 
Powstańca. Około 
godz. 17 autobusem 
udaliśmy się na Lotni-
sko Chopina, gdzie po 
odprawie oglądaliśmy 
startujące i lądujące 
samoloty. Wszyscy 
zadowoleni i pełni 
wrażeń planowaliśmy 
kolejne odwiedziny w 
Warszawie.

I. Zimna

W czwartek dnia 21. 10. 2021 r. w Mu-
zeum Pogranicza Śląsko - Łużyckiego w 
Żarach odbył się II konkurs - VII Turnieju 
Wiedzy Historycznej pt. „Wiem wszyst-
ko o historii podboju kosmosu”. Zespół 
Szkół Technicznych w Lubsku reprezen-
towało czterech członków Szkolnego 
Klubu Historycznego „PIAST”. Najwy-
żej z naszych zawodników uplasowała 
się Michalina Goch zajmując I miejsce 
w kategorii szkół ponadpodstawowych, II 
miejsce ex aequo zajęli Karolina Kotwic-
ka i Dominika Magdziarz, trzecie miejsce 
wywalczył Kacper Zielonka. Wielkie 
gratulacje dla wszystkich uczestników.

Krzysztof Kowsz

Po likwidacji Ogniska 
Muzycznego powstały 
obawy, czy edukacja 
muzyczna w Lubsku 
będzie kontynuowana.
Nauka gry ma instrumentach jest 
obecnie prowadzona w Biblio-
tece – Centrum Kultury im. Jana 
Raka. Zajęcia w klasie fortepianu i 
skrzypiec prowadzi doświadczona 
nauczycielka przedmiotu Katarzyna 
Lewandowska. Ruszyć mają także 
zajęcia z teorii muzyki. Jeżeli będzie 
dostateczna grupa zainteresowa-
nych, to będą także zorganizowane 
zajęcia w klasie gitary.
Obecnie zajęcia odbywają się w 
budynku Centrum Kultury, ale 
już na przełomie roku edukacja 
muzyczna ma być prowadzona w 

budynku po dawnym USC. Powoli 
kończy się tam właśnie remont 
piętra. Do dyspozycji adeptów 
muzyki będą gabinety, wyposażo-
ne także w sprzęty, instrumenty i 
różne pamiątki po byłym Ognisku 
Muzycznym. Nie tylko dla celów 
muzycznych, ale także na wszelkie 
okazje, uroczystości i spotkania 
przeznaczona będzie nowoczesna, 
w pełni cyfrowa sala.
- Naszym zadaniem jest, żeby nie 
powstała luka w edukacji muzycz-
nej. Samorząd z burmistrzem na 
czele stwarza komfortowe warunki 
do prowadzenia zajęć. Tu nie ma 
problemu. Musimy jedynie zachę-
cać rodziców, żeby chcieli kształcić 
dzieci. - podkreśla Paweł Skrzyp-
czyński, dyrektor BCK.

Red.
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Martyna to 
szesnastoletnia 
mieszkanka Lubska, 
uczennica 2 klasy 
Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących 
i Ekonomicznych w 
Lubsku, pasjonatka 
tańca, choć nie tylko. 
Lubi czytać książki, 
interesuje się kinem i 
podróżami. Chciałaby 
zwiedzić świat, głównie 
kraje anglojęzyczne takie 
jak: Anglia, Australia, 
Stany Zjednoczone 
oraz kraje azjatyckie. 
Czeka, kiedy będzie 
mogła zrobić prawo 
jazdy na dwa i cztery 
kółka, ponieważ obok 
spokojnych spacerów z 
mamą również bardzo 
lubi jazdę samochodem i 
motocyklem.

Martyna poświęca swoim zaintere-
sowaniom każdą wolną chwilę, która 
jej zostaje poza czasem nauki szkolnej 
i tańca.

Tak to się wszystko zaczęło
Martyna swoją przygodę z tańcem za-
częła w wieku przedszkolnym, kiedy 
babcia zaprowadziła ją do Lubskiego 
Domu Kultury na zajęcia z rytmiki. 
Od 2011 roku związa-
na była ze Szkołą Tań-
ca Calipso z Krosna 
Odrzańskiego, która 
w Lubsku utworzyła 
swoją filię. Z uwagi 
na słabnącą frekwen-
cję Calipso zawiesiło 
swoją działalność w 
Lubsku, zostawiając 
jednak szkołę w Ża-
rach, do której Mar-
tyna się przeniosła i 
gdzie poznała swojego 
pierwszego partnera 
tanecznego Karola, z 
którym tańczyła przez 
następne kilka lat. 
Szkoła Tańca T. Urban 
w Nowej Soli to ko-
lejne miejsce rozwoju 
tanecznego Martyny i 
Karola oraz awanse do 
kolejnych klas tanecz-
nych H – G – F – E. 
Od grudnia 2018 roku 
Martyna reprezentuje 
klub taneczny Starli-
ght w Zielonej Górze, 
tam poznała nowego 
partnera tanecznego 
Wiktora, z którym tań-
czy do dziś i z którym 
wywalczyła w 2019 
roku klasę D, a w lu-
tym 2020 roku klasę C. 

W 2020 roku pandemia zablokowała 
turnieje i możliwości startów na pra-
wie rok. We wrześniu 2021 roku para 
uzyskała klasę taneczną B w stylu 
standardowym, a w stylu latynoame-
rykańskim brakuje im już niewiele do 
zdobycia tej klasy.
Oboje dążą do uzyskania klasy ta-
necznej A, a może w przyszłości S… 
Dziś pozostaje to w sferze marzeń. Ale 
jak wiadomo – wszystko zaczyna się 
właśnie od marzeń!
Dotychczasowe osiągnięcia Martyny 
to wynik jej ciężkiej, konsekwentnej, 
pełnej wyrzeczeń pracy. To także 
ogromne wsparcie jej rodziców i 
bliskich.
Ten piękny obrazek przedstawiający 
parę podczas turniejowego tańca 
poprzedzony jest treningami 3 razy w 
tygodniu, weekendowymi szkolenia-
mi 1 lub 2 razy w miesiącu, obozami 
treningowymi: 1 zimowym i 1 letnim 
i 1 CAMP międzynarodowym. To 
też wcześniej pozdzierane stopy i 
odciski… Ale z drugiej strony - to 
zasłużenie zdobyta klasa taneczna B, 
a także piękno ruchu i gracja!

M.K.

Muzyczna perspektywa

Podczas wrześniowej inauguracji zajęć 
muzycznych młodzi adepci muzyki zaprezentowali 

swoje umiejętności i otrzymali zaświadczenia o 
zdaniu egzaminu za ubiegły rok.

W piątek 24 września br. Martyna Adamska wraz z 
tatą Pawłem odwiedzili Burmistrza Lubska Janusza 

Dudojcia. Burmistrz powiedział, że byłby bardzo rad, 
gdyby Martyna uświetniła swoim tańcem jakąś lubską 

uroczystość. Wspomniał, że okazja ku temu będzie 
np. przy uroczystym otwarciu wielofunkcyjnej sali 

w remontowanym obecnie budynku przy al. Wojska 
Polskiego 2a. W odpowiedzi Martyna zapewniła, że 
z wielką radością i dumą zatańczy w Lubsku, przed 

mieszkańcami Lubska i dla nich.

Zdjęcie turniejowe – taneczna 
para Martyna Adamska i Wiktor 

Wojciszewski.

Tanecznym Tanecznym 
krokiem krokiem 
przez życieprzez życie

Konkurs Historyczny pt. „Wiem wszystko o historii 
podboju kosmosu”

Uczniowie ZST Lubsko - uczestnicy Konkursu Wiedzy Historycznej pt. „Wiem 
wszystko o historii podboju kosmosu”. Stoją od lewej: Dominika Magdziarz, 
Karolina Kotwicka, Michalina Goch, Kacper Zielonka wraz z nauczycielem 

historii Krzysztofem Kowszem. 

W piątek 24. 09. 2021 r. w Muzeum 
Pogranicza Śląsko - Łużyckiego w 
Żarach odbył się I konkurs VII edycji 
Turnieju Wiedzy Historycznej pt. „Po-
wstanie Warszawskie”. I miejsce zajął 
Kacper Czahajda uczeń Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Ekonomicznych 
w Lubsku. Zespół Szkół Technicznych 
w Lubsku reprezentowało czterech 
członków Szkolnego Klubu Historycz-
nego „PIAST”, najwyżej uplasowała się 
Karolina Kotwicka zajmując II miejsce, 
natomiast III miejsce zajęła Michalina 

Goch. Wielkie gratulacje dla wszystkich 
uczestników.

Krzysztof Kowsz

Konkurs Historyczny pt. „Powstanie Warszawskie”

Uczestnicy I konkursu VII edycji Turnieju Wiedzy Historycznej 
pt. „Powstanie Warszawskie”.

Dzień 18 września był dla członków 1 
Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej 
„Bystrzaki” dniem wyjątkowym. Dniem 
tworzenia nowej karty historii, którą 
kiedyś wspominać będą dzieci i wnuki, 
pielęgnując i szerząc ideę Związku 
Harcerstwa Polskiego, opartą na służbie, 
samodoskonaleniu i braterstwie. Lilijka 
jest jednym z elementów harcerstwa. 
Symbolizuje bowiem szczytne ideały, 
do których dążą zuchy i harcerze. Jest 
elementem krzyża harcerskiego. Od niej 
- na wszystkie strony - biegną promienie 
oznaczające dążenie harcerstwa do pro-
mieniowania na cały świat. Wyjątkowa 
zbiórka odbyła się w obecności przed-
stawicieli: Starosty Powiatu Żarskiego, 
Komendy Hufca Żary, członków Rady 
Miejskiej, dyrektorów lokalnych pla-
cówek, reprezentantów Stowarzyszenia 
Militarno-Historycznego „Szaruga”, 
członków Sekcji Psów Poszukiwawczo-
-Ratowniczych, przedstawicieli Ochot-
niczych Straży Pożarnych, Sybiraków, 
zaprzyjaźnionych drużyn z Lubska, 
Żar, Gubina, Brodów oraz weteranów 
jasieńskiego harcerstwa. Pod opiekę 

tych wspaniałych, młodych, aktywnych 
ludzi, którzy krzewią polską tradycję i 
kulturę został przekazany obelisk z lilijką 
harcerską, znajdujący się na skwerze 
przy Placu Powstańców Warszawskich, 
co pozwoli utrwalać patriotyzm, kształ-
tować charakter kolejnych pokoleń oraz 
przyczyniać się do pielęgnacji i propago-
wania tradycji harcerskiej. Również tego 
dnia został otwarty kącik harcerski w 

Izbie Pamięci w Jasieniu przygotowany  
przez Helenę Gowdziak i Zbigniewa Ka-
sprzaka, przekazany do opieki harcerzom 
z 1 WDH „Bystrzaki”. Całość zbiórki 
została uwieńczona śpiewograniem i po-
częstunkiem na Wieży Ciśnień. Druhna 
Teresa Adolińska dziękuje wszystkim, 
którzy przyczynili się do realizacji tego 
patriotycznego wydarzenia. Czuwaj!

M. Sienkiewicz

To był wyjątkowy dzień nie tylko dla harcerzy.

CZUWAJ W JASIENIU!

75-lecie zobowiązuje do prowadzenia patriotycznych akcji.

Na Placu Zamkowym w Warszawie

Samolotem do Warszawy

Dnia 22 czerwca 2021 
roku w Lubsku odbyło się 
spotkanie inaugurujące 
projekt programu Erasmus 
+, którego Beneficjentem 
jest Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Lubsku. 

Projekt noszący tytuł Healthier Europe-
ans - a healthier Community (Zdrowsi 
Europejczycy - zdrowsza Wspólnota) 
dedykowany jest osobom powyżej 50 
roku życia i dotyczy wymiany dobrych 
praktyk między edukatorami pracującymi 
z osobami w wieku 50+ w ramach eduka-
cji pozaformalnej. Aktualne wydarzenia 
związane z pandemią Covid-19 pokazują, 
jak ważną, ale jednocześnie osłabioną 
grupą są osoby w wieku 50 lat i starsze. 
Ich dobrostan fizyczny i psychiczny 
jest kluczowym elementem warunkują-
cym długość ich życia. Z tego powodu 
instytucje z Polski, Słowacji, Łotwy, 
Rumunii oraz Portugalii postanowiły 
zrealizować projekt propagujący zdrowy 
styl życia wśród osób starszych oraz 
stosując wymianę doświadczeń, z myślą 
o budowaniu i umacnianiu tożsamości 
europejskiej. Organizacje partnerskie, 
prowadząc zajęcia wzmacniające zdrowie 
osób w wieku 50+, tj. zajęcia z aktyw-
ności fizycznej oraz zajęcia związane ze 
zdrowym odżywianiem i ze zdrowymi 
nawykami, zyskają możliwość stworze-
nia projektu promującego zarazem kwe-
stie prozdrowotne, jak również tożsamość 
europejską.
W spotkaniu inaugurującym projekt, 
które odbyło się w Lubsku, udział wzięli 
partnerzy z Polski, Słowacji oraz Łotwy. 
Z przyczyn związanych z pandemią na 
spotkanie nie mogli przybyć partnerzy z 
Portugalii i Rumunii. Swoich partnerów 
z zagranicznych organizacji podjęli 
przedstawiciele władz oraz studentów 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lub-

sku. Podczas spotkania szczegółowo 
omówiono założenia i cele projektu, 
formy ich realizacji, pomysły związane 
z wdrożeniem i promocją, a także przed-
stawiono plan opracowania produktów 
projektu. Ponadto partnerzy ustalili 
sprawy związane z harmonogramem spo-
tkań międzynarodowych, dokumentacją 
projektową oraz formami komunikacji 
pomiędzy powołanymi na potrzeby pra-
widłowego działania projektu drużynami 
projektowymi. Tytułem zakończenia 
spotkania partnerzy podjęli dyskusję na 
temat sposobów niwelowania możliwych 
zagrożeń i problemów podczas realizacji 
projektu.
Inauguracja projektu Healthier Europe-
ans - a healthier Community (Zdrowsi 
Europejczycy - zdrowsza Wspólnota), a 
także wypracowane podczas spotkania 
pomysły, dały nadzieję na sukcesywne 
wznowienie działań projektowych w 
ramach programu Erasmus +, które w 
ostatnich miesiącach na skutek pandemii 
zostały silnie zakłócone w całej Europie.

 J.W.

Inauguracja działań 
projektu HEALTHY 50+

Jak wykorzystać pożytecznie czas 
pandemicznej izolacji dał przykład dr 
Mieczysław Wojecki. Legenda lubskiego 
regionalizmu, wieloletni nauczyciel w 
lubskim Liceum Ogólnokształcącym 
i założyciel naszego miesięcznika. Od 
2017 roku małą ojczyzną Mieczysława 
Wojeckiego stało się położone na Kaszu-
bach Wejherowo, gdzie nadal poświęca 
się swoim pasjom, jakimi są szeroko 
pojmowany regionalizm i turystyka. Stąd 
pomysł na wydanie pierwszego numeru 
Wejherowskich Zeszytów Krajoznaw-
czych. W liczącej trzydzieści sześć stron 
publikacji sporo o historii i teraźniejszo-
ści, zarówno Wejherowa, jak i Kaszub, 
relacja z autorskiego benefisu zatytuło-
wanego „Podróż przez życie na 70-lecie” 
podsumowań działalności na Kaszubach, 
przedstawianie nowych i odnowionych 
znajomości - wszystko to okraszone dużą 
ilością zdjęć rysunków i map. Całość 
podsumowuje posłowie dr Roberta Ru-
diaka, prezesa zielonogórskiego oddziału 
Związku Literatów Polskich, który puen-

tuje je słowami 
„Dziś dr Mie-
czysław Wo-
jecki jest nadal 
bardzo aktywny 
twórczo, zarów-
no literacko, jak 
i naukowo, a 
ów dynamizm 
mimo wieku 
wciąż przybie-
rana na sile, 
otwierając szerokie wrota poznawcze 
dla jego dalszych badań i eksploracji hi-
storycznych, regionalistycznych i biblio-
graficznych. I zapewne jeszcze nie raz 
czymś nowym, ważnym i arcyciekawym 
zaskoczy nas ten zawsze ciekawy świata 
i ludzi człowiek o niezwykle bogatej 
osobowości, badacz, artysta i podróżnik.” 
Znając osobiście Mieczysława Wojeckie-
go jak i Roberta Rudiaka całkowicie się 
z nim zgadzam.

Adam Bolesław Wierzbicki 

Sposób na
pandemiczna nudę

Pracownicy Przedszkola nr 3 obdarowani zostali kwiatami 
wykonanymi przez wychowanków.

14 października - Święto Edukacji 14 października - Święto Edukacji 
Narodowej - był szczególnym dniem dla Narodowej - był szczególnym dniem dla 
wszystkich nauczycieli i pracowników wszystkich nauczycieli i pracowników 
Przedszkola Nr 3 w Lubsku.Przedszkola Nr 3 w Lubsku.
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W historycznej szkółce, w polskiej 
części Parku Mużakowskiego w Łęk-
nicy odbył się 18 września kiermasz 
roślin i owoców pn. „Jabłoniowy 
Zawrót Głowy”. Przygotowano bogatą 
ofertę sprzedaży produktów roślin-
nych, rękodzieła, win oraz domowych 
przetworów i miodów. Można było 
także wziąć udział w warsztatach 

tworzenia tradycyjnych warkoczy z 
czosnku, cebuli, papryki i suszu ro-
ślinnego, a także własnoręcznie upiec 
chleb. Nie zabrakło również atrakcji 
dla najmłodszych – były warsztaty, 
konkursy i animacje. Za sprawą zespo-
łów „Overbridge Jazz Quartet” oraz 
„Póki Co” ze sceny płynęły nastrojo-
we dźwięki. Do udziału w wydarzeniu 

zaprosił uczestników 
Narodowy Instytut 
Dziedzictwa wraz 
ze Specjalistyczną 
Pracownią Terenową 
„Park Mużakowski”. 
Wspólnie z Nadle-
śnictwem Lipinki 
nasze Stowarzysze-
nie „Lokalna Grupa 
Działania – Grupa 
Łużycka” zaprezento-
wało punkt informa-
cyjno-promocyjny.
Opr. M.Sienkiewicz

21.10. w sali widowiskowej Biblioteki – 
Centrum Kultury o swoim życiu, pracy 
artystycznej, działalności estradowej, 
miłości do Polski i o swoich książkach 
opowiadał Alosza Awdiejew – nauko-
wiec i artysta, związany z krakowską 

„Piwnicą pod baranami”, znany również 
z terapeutycznych felietonów, które 
ukazują się od ponad dwudziestu lat w 
czasopiśmie psychologicznym „Charak-
tery”. Ponieważ artysta twierdzi, że „od 
dziecka zarażony jest smiechowirusem” 

w czasie spotkania nie zabrakło anegdot, 
dobrego humoru i zabawnych komenta-
rzy dotyczących naszej rzeczywistości.

A.R.

W październiku 2021r. 
obchodziliśmy coroczne 
święto – Tydzień Seniora.

• 1.10. 2021r. na zaproszenie pani Marty 
Słodnik byliśmy z wizytą w Pszczelarni 
Słodnik w Zaborze. Była pogadanka, 
degustacja produktów pszczelich(miody, 
pyłek, pierzga, lemoniada, miód pitny i 
miodówka). Zwiedzaliśmy pasiekę, po-
dziwialiśmy ogród z roślinami miododaj-
nymi i skorzystaliśmy z inhalacji powie-
trzem z ula i tężni. Na koniec zagrała nam 
do tańca kapela PRIMA SORT. Każdy z 
uczestników wycieczki otrzymał pszczeli 
upominek. Dziękujemy!
• 4 października uczestniczyliśmy we 
Mszy Świętej i Różańcu w Kościele 
Mariackim. Modlitwom przewodniczył 
ksiądz Adam, a oprawę muzyczną przy-
gotował zespół BARWY.
• W sali widowiskowej Biblioteki – Cen-
trum Kultury w Lubsku 5.10. odbył się 
wielopokoleniowy koncert. Na scenie 
prezentowali się: dzieci i młodzieży 
z Przedszkola nr 1 w Lubsku, Szkół 
Podstawowych nr 1 i 2, Zespołu Szkół 
Technicznych, Ośrodka Szkolno – Wy-

chowawczego, zespołu Modry Len, 
sekcji wokalnej Biblioteki – Centrum 
Kultury i gospodarzy – zespołu BARWY. 
Wszystkim artystom – młodszym i star-
szym dziękujemy i gratulujemy występu! 
Spotkanie zaszczycili swoją obecnością 
miedzy innymi: Starosta Żarski Józef Ra-
dzion, Burmistrz Lubska Janusz Dudojć, 
Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw 

Społecznych Elżbieta Haściło, dyrektor 
ZST Alicja Czerniawska, dyrektor DPS 
Wioletta Kuźmińska, przedstawiciele 
OSW. Otrzymaliśmy wiele życzeń, 
upominków i kwiatów. Poczęstunek dla 
Seniorów i gości ufundował Starosta Żar-
ski Józef Radzion, a słodkie upominki dla 
występujących dzieci lubska Magnolia. 
Dziękujemy! Serdeczne podziękowania 

kierujemy również w stronę Dyrektora 
Biblioteki – Centrum Kultury Pawła 
Skrzypczyńskiego, który okazał nam 
duże wsparcie i zaangażowanie w orga-
nizacji Tygodnia Seniora.
• Dużym zainteresowaniem cieszyło się 
spotkanie z Cecylią Kiełbratowską – 
dyrektorem Rehabilitacji, które odbyło 

się 6 października 2021r. Pani Cecylia 
przekazała nam wiele wskazówek do-
tyczących dobrego funkcjonowania w 
naszym wieku.
• Tydzień Seniora zakończył bal w 
restauracji OKARYNA. Bawiliśmy się 
świetnie, a do tańca przygrywał nam 
DJ Maciek.

Barbara Czerniawska
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Spotkanie 
z p. Cecylią 

Kiełbratowską
Z okazji Tygodnia Seniora otrzymaliśmy 

wiele życzeń, upominków i kwiatów.
04.10. Seniorzy uczestniczyli we Mszy św 

i nabożeństwie różańcowym.

Tydzień Seniora zakończył bal, na 
którym bawiliśmy się wspaniale!Z wizytą w Pszczelarni Słodnik w Zaborze

TYDZIEŃ 
RADOŚCI 
W KLUBIE 
SENIORA

Od dzieciństwa zarażony śmiechowirusem

Po spotkaniu Alosza Awdiejew 
podpisywał swoje książki „ Opowiem 

ci kawał”, „Pigułki rozweselające”, 
„Smiechowirus”, w których zawarł 

między innymi felietony oraz 
autobiografię „ Polak z wyboru, czyli 

szczęśliwy Rosjanin nad Wisłą”.
Spotkanie autorskie Aloszy Awdiejewa poprowadził 

dyr. Biblioteki – Centrum Kultury Paweł Skrzypczyński

Nie chodzi mi o polski zespół mu-
zyczny, założony w 1968 roku, lecz o 
grupę turystyczną "Dukat", działającą 
co prawda dopiero, a może aż, trzy 
lata, ale jakże prężnie. Nie byłoby 
nas, gdyby nie osoby zaangażowane 
w organizowanie wycieczek. Należy 
tu wymienić Renię Włodarczak, Ja-
dzię Wróblewską, Halinkę Drobniak, 
a szczególnie Bogusię Kowalczuk, 
której należą się największe podzię-
kowania za poświęcenie własnego, 
prywatnego czasu na załatwianie 
wycieczek. Nie każdy podjąłby się 
przedsięwzięcia, za które otrzymu-
je wyłącznie uśmiech i 
pochwały wycieczkowi-
czów. W imieniu swoim 
i innych dziękujemy i 
prosimy o więcej. Na 
rzecz "Dukata" "pracują" 
oczywiście społecznie. 
Są wśród nas także oso-
by, które na wyjazdach 
ciekawie opowiadają o 
zabytkach i mieście, do 
którego jedziemy, m.in. 

Władek Mochocki, Andrzej Freliszko. 
Współpracujemy również z zaprzy-
jaźnioną lubską firmą "Studio Pole 
Dance Lejdis". Przez nasze wyjazdy 
promujemy Lubsko, bawimy, uczy-
my. Przed wyjazdem do Karpacza 
odbyła się wycieczka, co prawda nie 
z Feniksem lecz z firmą przewozową 
Kołaszewski, nie 55-osobowa, lecz 
mała grupa (większość naszych wy-
cieczkowiczów udała się na urlopy z 
rodzinami), do Kożuchowa, Wscho-
wy, Rydzyny i Leszna. Następnie przy 
współpracy z lubską firmą "Studio 
Pole Dance Lejdis", odwiedziliśmy 

lubski ratusz, Wieżę Pachołków 
Miejskich, pałac na ul. Zamkowej. 
Niezapomnianym dniem był 12 sierp-
nia br. Autokar z Feniksa, z dziećmi i 
opiekunami "na pokładzie" (55 osób) 
wyruszył na podbój wioski indiańskiej 
Wokini w Ostaszowie. Oczywiście 
po drodze zajechaliśmy do Żagania, 
aby zwiedzić Pałac Książęcy i jego 
ogrody. A co się działo w Ostaszowie? 
Najpierw wysłuchaliśmy opowieści o 
życiu, kulturze, tradycjach, sprzętach 
Indian, później zabawy na świeżym 
powietrzu, m.in. chwytanie węży pa-
tykami,  strzelanie z łuku, trudny tor 

przeszkód. Na zakończe-
nie kupowanie pamiątek 
i pyszny obiad. Kolejnym 
zaplanowanym miejscem 
w tym dniu był pobyt w 
Gospodarstwie Agrotury-
stycznym w Lipinkach Łu-
życkich. Na uczestników 
czekały owoce, napoje i 
pieczone kiełbaski. Tam 
też były gry i zabawy, kon-
na przejażdżka, karmienie 
koni czy sprzątanie koń-
skich boksów. Do Lubska 
wróciliśmy pełni wrażeń i 
zadowoleni. 

Wycieczka do Karpacza 
W sobotę 28 sierpnia br. o 
6.50 rano podjechał przed 
salę gimnastyczną autobus 
z firmy Feniks, aby bez-
piecznie zawieźć 55-oso-
bową grupę z "Dukata" do Karpacza. 
Była to 30. jubileuszowa wycieczka. 
Trzy lata temu pojechaliśmy na pierw-
szą wycieczkę do zamku Grodziec. 
Na okazję jubileuszu "upieczono" 
ogromny tort, a najaktywniejszym wy-
cieczkowiczom podarowano ciekawe 
fotografie z poprzednich wyjazdów. 
Swoje ...naste urodziny obchodziła 
Tereska. Poczęstowała wszystkich 
pysznymi cukierkami. Było fajnie i 
wesoło.

W Karpaczu podzieliliśmy się na gru-
py. Jedni wybrali zwiedzanie miasta, 
inni przejażdżkę na torze saneczko-
wym. Nieliczni wspinali się stromym 
zboczem, aby wejść na Śnieżkę. Było 
ciężko, gdyż chwilami padał deszcz. 
Jednak 10. wspaniałych wdrapało się 
na szczyt.
O 19.00 zbiórka i powrót do Lubska. 
Było fajnie i niektórzy chcą kolejnej 
wycieczki w Karkonosze.

DROHA

Silna Grupa Pod Wezwaniem

"Silna grupa Dukatowa" w Karpaczu

W tipi wódz opowiada o życiu
i kulturze Indian

Zabawy ruchowe w Lipinkach 
Łużyckich

Urodzinowy tort

W czasie koncertu Alosza Awdiejew bawił i wzruszał publiczność. To było wyjątkowe wydarzenie artystyczne!

Alosza Awdiejew jest nie tylko artystą scenicznym, 
ale również autorytetem w świecie nauki. Jest twórcą 

tzw. koncepcji gramatyki komunikacyjnej. Pracuje 
jako profesor na Uniwersytecie Jagiellońskim w 
Instytucie Rosji i Europy Wschodniej, Jest także 

członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. 
Po koncercie można było zakupić jego płyty i książki.

Artyście towarzyszyli znakomici muzycy: skrzypek Michał Półtorak i basista Kazimierz Adamczyk.

Choć za oknem już jesień, to w sercach 
seniorów z Klubu Senior+ nadal króluje 
wiosna!
Rodzinna atmosfera, zorganizowany w 
ciekawy sposób czas sprawiają, że pobyt 
w Klubie jest zawsze miły i pożyteczny.
W ramach projektu „5xU” z nami upleć, 
uwij, ukiś, upiecz, ubij”, seniorzy ukisili 
kapustę, upiekli chlebki oraz ubili ze 
śmietany masło. Było zdrowo i wesoło.
W ramach warsztatów manualnych se-
niorzy wykonali świeczniki z konarów 
drzew i szyszek, a także pomalowali 

szkliwem wcześniej wypalone salaterki 
oraz kwiaty. 
Jak zawsze cenne i pouczające były 
spotkania z psychologiem, podczas 
których poruszono problem konfliktów, 
omawiając ich rodzaje oraz sposoby 
rozwiązywania. 
Były jesienne spacery i ruch na świeżym 
powietrzu. Wielką przygodą był wyjazd 
do Rewala. Zajęcia na plaży przepełniły 
seniorów pozytywną energią. 

M.K.

Wieści z Klubu 
Senior+ w Lubsku

Seniorze! – jeśli jesteś zainteresowany dołączeniem do Klubu Senior+ w 
Lubsku, zadzwoń do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Lubsku pod nr 68 455 83 80 lub  68 455 83 82.

Wieści z LGD

W wydarzeniu jak zwykle nie zabrakło stoiska naszego 
Stowarzyszenia LGD 

ALOSZA AWDIEJEW W LUBSKU!
Jubileusz 80. urodzin i 45 lat 
pracy artystycznej Aloszy Aw-
diejewa miał odbyć się w ubie-
głym roku, jednak pandemia 
uniemożliwiła obchody tej 
uroczystości na scenie. W tym 
roku artysta każdy ze swoich 
koncertów nazywa jubileuszo-
wym, świętując razem z pu-
blicznością. Artystyczne wy-
darzenie, które miało miejsce 
22.10. w Bibliotece – Centrum 
Kultury im. Jana Raka było 
jednym z tych jubileuszowych 
koncertów. Wraz z wybitnymi 
muzykami : skrzypkiem Mi-
chałem Półtorakiem i basistą 
Kazimierzem Adamczykiem 
Alosza Awdiejew zapewnił 

mieszkańcom Lubska sporą 
dawkę pozytywnej energii. 
Recital wypełniony muzyką 
i anegdotami pozwolił słu-
chaczom nie tylko zachwycić 
się przepięknymi romansami 
rosyjskimi i cygańskimi, ale 
także zadziałał terapeutycznie. 
„Rozśmieszyć człowieka, to 
znaczy przywrócić go do życia” 
– uważa Alosza Awdiejew. Ar-
tysta stworzył niepowtarzalny 
klimat, bawił publiczność aneg-
dotami, prezentując niespotyka-
ne poczucie humoru, dystans do 
świata, polityki, codziennych 
problemów i własnego wieku. 

A.R.
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Jednostka Wojskowa GROM im. Ci-
chociemnych Spadochroniarzy Armii 
Krajowej jest jednostką wojskową 
Wojsk Specjalnych, sformowaną 13 
lipca 1990 roku w odpowiedzi na po-
strzelenie przez terrorystów 30 marca 
1990 roku w Bejrucie dwojga Pola-
ków w odwecie za pomoc polskiego 
rządu w emigracji Żydów z ZSRR do 
Izraela. Jednostka Wojskowa GROM 
(JW 2305) przygotowana jest do 
prowadzenia szerokiej gamy operacji 
specjalnych: działań ratunkowych, 
akcji bezpośrednich, działań antyter-
rorystycznych. Zamysłem naczelnym, 
deklarowanym także obecnie, była 
szeroka gama operacji ratunkowych, 
szczególnie na terytoriach wrogich 
państw oraz innych objętych wojną 
lub kryzysem. Jej tworzenie rozpo-
częto w 1990 roku dzięki pomocy 
Amerykanów, wykorzystując naj-
lepsze doświadczenia zagraniczne, 
zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, 
Wielkiej Brytanii oraz Niemiec. Jed-
nostki, do których można porównać 
GROM pod względem przeznaczenia 
to amerykańskie 1st Special Forces 
Operational Detachment „Delta” (tzw. 
Delta Force), SEALs DEVGRU – 
Naval Special Warfare Development 
Group, brytyjska SAS, czy izraelski 
Sajjeret Matkal.
Istnieje kilka wytłumaczeń pocho-
dzenia nazwy jednostki. Oficjalnie 
wywodzi się ją jako skrótowiec od 
„Grupa Reagowania Operacyjno - 
Manewrowego”. Według innej wer-
sji ma ona nawiązywać do imienia 
gen. Gromosława Czempińskiego, 
funkcjonariusza SB, UOP, który 
uczestniczył w operacji wywiadow-
czej. Od utworzenia w 1990 roku do 
1999 roku była to „de iure” jednostka 
typu policyjnego (m. in. Policja pod-
lega Ministrowi SW) pododdziału 
ochronnego i kontrterrorystycznego. 
Podlegała bezpośrednio pod zarzą-
dzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. W latach 1990 – 1992 
Grupa Realizacyjna Operacji Most 
chroniła transport Żydów z ZSRR 
do Izraela tranzytem przez Polskę. 
To zadanie było fundamentalnym 
i jedynym zadaniem tej jednostki. 
Po zakończeniu transportu Żydów 
zadania z tym związane zniknęły. 
Minister SW Antoni Macierewicz po 
ustaniu podstawowego celu istnienia 
jednostki wojskowej postanowił jej 
nie rozformowywać ze względu na 
zdolności, jakich nabyła ona w czasie 
swego istnienia. W 1994 roku jednost-
ka brała udział w Operacji Uphold De-
mocracy i wykonywała tam zadania 
ochronne. Była to pierwsza operacja 
zagraniczna JW 2305. 1 października 
1996 roku prezydent Aleksander Kwa-
śniewski przekazał dowódcy JW 2305 
pułkownikowi Marianowi Sowińskie-
mu. 1 października 1999 roku umową 
między MSWiA a MON ministrowie 

dokonali przeniesienia podległości 
decyzyjnej JW 2305. Komandosi 
stali się de iure i de facto żołnierzami. 
Przez blisko dekadę mieli status wojsk 
wewnętrznych podobny do Nadwi-
ślańskich Jednostek Wojskowych 
MSW / MSWiA. Jednostka Wojsko-
wa GROM jest częścią składową Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 
W okresie od 1 października 1999 
roku do 31 października 2007 roku 
jednostka wojskowa o nieformalnej 
nazwie GROM podlegała w sposób 
nadzwyczajny pod polecenia służ-
bowe Ministra Obrony Narodowej, 
a nie rozkazy, jak w wojsku, co było 
kolejną z wielu osobliwości JW 2305. 
Unormowanie jednostki wywodzącej 
się ze służb specjalnych nastąpiło 
po przejściu pod rozkazy Dowódcy 
Wojsk Specjalnych 1 listopada 2007 
roku. Obecnie podlega Dowództwu 
Generalnemu Rodzajów Sił Zbroj-
nych. JW Grom jest gotowa do 
prowadzenia działań specjalnych w 
czasie pokoju, kryzysu i wojny. Jej 
zadaniem są operacje wojskowe: 
ratowania zakładników(Hostage 
Rescue) w autobusach, pociągach, 
budynkach (również wieżowcach), 
samolotach, na statkach oraz platfor-
mach wiertniczych oraz odwrotne do 
nich działania taktyczne i działania 
bojowe, także niszczące siłę żywą 
(siły i środki przeciwnika). Dowódz-
two Grupy po okresie chronienia 
transportów Żydów musiało zmienić 
jej zadania. JW 2305 w odróżnieniu 
od ówczesnych formacji policyjnych 
była szkolona do zatrzymań groźnych 
bandytów, funkcjonariusze MSW z 
tej jednostki mieli działać w sytu-
acjach bardziej skomplikowanych, 
wymagających rozbudowanych 
zdolności bojowych, zwłaszcza poza 
obszarem kraju. JW 2305 uczestni-
czyła w operacjach typu policyjnego 
i wojskowego na Haiti, Bałkanach 
(kilkakrotnie), Zatoce Perskiej, 
Iraku, Afganistanie. Jednostka brała 

udział w ataku na Irak w 2003 roku. 
Żołnierze oddziału mieli zatrzymać 
7 zbrodniarzy wojennych w byłej 
Jugosławii, gdzie działali kilkakrot-
nie m.in. w Slawonii, Kosowie. JW 
2305 podejmowała jako jednostka 
policyjna podległa Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych także działania w 
Polsce: mówiono o 3 przypadkach 
pościgów za uzbrojonymi dezer-
terami, konwojowaniu tajnych akt 
podczas tzw. nocy teczek, udziale 
w akcji przeciwko szefostwu Art. 
B – w tamtym czasie podlegała ona 
Urzędowi Ochrony Państwa, który 
nie dysponował własną jednostką 
specjalną do zadań realizacyjnych, 
zaś w operacji MOST uczestniczyli 
milicyjni, później policyjni antyter-
roryści z Wydziału Zabezpieczenia 
KSP i nieetatowej grupy z Okęcia 
kierowanej przez mjr. Jerzego Dzie-
wulskiego. W późniejszym okresie, 
w 1993 roku, kiedy podległość 
„Grom” zmieniła się, utworzono w 
ramach UOP pododdział o nazwie 
Grupa do Zabezpieczenia Realizacji 
(Oddział wsławił się zatrzymaniem 
posługującego się pseudonimem 
„Faszysta” podejrzanego o morder-
stwo byłego premiera PRL Piotra 
Jaroszewicza.) Ta formacja została 
wyszkolona początkowo także przez 
instruktorów amerykańskich; dzięki 
dobrym kontaktom Gromosława 
Czempińskiego w służbach spe-
cjalnych USA, brała udział w 1997 
roku we wspólnych szkoleniach na 
pustyniach Afryki wraz z WAT KSP, 
JW 2305 i formacjami rosyjskimi tj. 
CSN FSB „A”, „Witaź”. W latach 
1994 – 1999 podlegała MSWiA. 
Warto zwrócić uwagę, iż uniwersal-
ny zakres szkolenia pozwala użyć 
żołnierzy jednostki do bardzo wielu 
zadań. 
Michał Pycio jest byłym żołnierzem 
Jednostki Wojskowej GROM. Był 
szefem sekcji snajperów. Uczestni-
czył w pięciu misjach zagranicznych. 
Ogółem spędził na nich 28 miesięcy. 
Nie zawsze wyjeżdżał na misje jako 
snajper. W Afganistanie był zastępcą 
dowódcy task force (grupy zadanio-
wej). W 2013 roku zakończył służbę w 
GROM - ie. Obecnie jest właścicielem 
firmy szkoleniowej oraz współor-
ganizatorem konferencji dotyczącej 
snajperstwa. Michał Pycio urodził się 
w Lubsku w 1974 roku, uczęszczał do 
Zespołu Szkół  Ogólnokształcących i 
Ekonomicznych w Lubsku. Następnie 
ukończył Wyższą Szkołę Oficerską 
Wojsk Zmechanizowanych im. Ta-
deusza Kościuszki we Wrocławiu 
(potocznie zwaną „Zmechem”). Po 
„Zmechu" przez rok służył w jednej 
z jednostek, a później spróbował 
swoich sił w selekcji do GROM - u. 
Po rocznym kursie podstawowym 
instruktorzy zapytali, kto chciałby 
zostać snajperem. Wielu miało wąt-

pliwości. Michał Pycio spróbował. 
Nie była to miłość od pierwszego 
wejrzenia. Początkowo miał obawy, 
nie uświadamiał sobie w pełni szcze-
gólnego charakteru tej pracy. Oprócz 
tego, podobnie jak większość jego ko-
legów z kursu podstawowego, chciał 
zostać szturmowcem. „Bazówka" daje 
elementarną wiedzę na temat specy-
ficzności działania snajperów. Potem 
zrozumiał, że snajper musi zachować 
umiejętności szturmowca. Wtedy ten 
pomysł zaczął mu się coraz bardziej 
podobać. Po kursie podstawowym 
snajperów w jednostce rozpoczął służ-
bę w sekcji strzelców wyborowych, 
bo tak to się kiedyś w GROM - ie 
nazywało. Żeby dojść w tym fachu do 
perfekcji potrzeba około trzech mie-
sięcy. Zanim rozpocznie się służbę, 
trzeba zaliczyć trzymiesięczny kurs 
podstawowy dla snajperów. Dobrze 
jest jednak, jeśli do tej specjalności 
trafiają ludzie po kilku latach służby w 
sekcji szturmowej. Koszt wyszkolenia 
snajpera nie jest tani. Jeden z tańszych 
karabinów z celownikiem kosztuje 
około 40 tys. zł, a specjalistyczny 
termowizor około 300 tys. Do tego 
trzeba doliczyć zużywalność sprzętu, 
specjalistyczne kursy i lata treningu. 
We współczesnych konfliktach nie 
ma już miejsca na samotne wyczyny. 
Snajper musi dobrze odnajdywać się 
w zespole bojowym. To żołnierze, 
którzy nie działają w oderwaniu od 
reszty operatorów. Są częścią staran-
nie zaplanowanej operacji. Aby zostać 
snajperem, trzeba posiadać szczególne 
cechy charakteru. Niezbędne umiejęt-
ności są weryfikowane już na kursie 
podstawowym. Sprawdza się przede 
wszystkim cechy psychofizyczne, 
na przykład zdolność koncentracji 
w każdych warunkach terenowych i 
klimatycznych. Snajperami zostają 
przeważnie ludzie spokojni, o nieco 
łagodniejszym niż inni temperamen-
cie. To jednak nie oznacza, że snajper 
jest samotnikiem. Powinien umieć się 
wyciszyć, tak by oddać precyzyjny 
strzał, skupić uwagę na jednym celu, 
a przy tym świetnie obserwować 

otaczającą rzeczywistość. Dowódcy 
podczas szkolenia motywują żołnie-
rzy do ciężkiej pracy. Jednak nikt 
nikomu nie wmawia, że ma jakieś 
nadludzkie moce. Faktem jest nato-
miast, że żołnierze, którzy trafiają do 
jednostki na szkolenie podstawowe, 
potrzebują specjalnej motywacji. 
Muszą uwierzyć w siebie i być w 100 
% pewni, że chcą zostać snajperami. 
Pielęgnowanie w żołnierzach poczu-
cia wyjątkowości jest stosowane w 
wielu armiach i wielu specjalnościach, 
nie tylko u snajperów, w GROM-ie. 
Snajperzy nie strzelają do celu oddalo-
nego o kilkanaście kilometrów, jak na 
przykład artylerzyści. Zawsze widzą 
przeciwnika, obserwują jego ruchy, 
starannie analizują wszystko, co 
robi. Dlatego trzeba mieć olbrzymią 
wiedzę, umiejętności oraz pewność 
w działaniu. Może tu pasowałoby to 
porównanie do nadludzkich, boskich 
mocy. Szkolenie snajperów zaczyna 
się od podstaw. Najpierw jest praca 
z karabinem bez celownika optycz-
nego. Wtedy instruktorzy mówią 
im o roli snajperów w operacjach 
specjalnych. Następnie ćwiczy się 
taktykę i poszczególne zadania, które 
czekają strzelców. Oprócz tego trzeba 
pamiętać, że każdy kurs jest inny, 
bo program szkolenia dostosowuje 
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 Wędrowanie  „Szlakiem słynnych  postaci”

ŚLADAMI SNAJPERA
JEDNOSTKI WOJSKOWEJ GROM
 – PPŁK. MICHAŁA PYCIA

Michał Pycio jest to były żołnierz – 
snajper Jednostki Wojskowej GROM 
im. Cichociemnych Spadochroniarzy 

Armii Krajowej.

Jednostka Wojskowa Grom jest gotowa do prowadzenia działań specjalnych w 
czasie pokoju, kryzysu i wojny. Jej zadaniem są operacje wojskowe: ratowania 

zakładników w autobusach, pociągach, budynkach (również wieżowcach), 
samolotach, na statkach oraz platformach wiertniczych.

Odznaka Jednostki Wojskowej 
GROM im. Cichociemnych 

Spadochroniarzy Armii Krajowej.

się do wyzwań, jakie stoją przed 
snajperami. Na początku Michał 
Pycio miał karabin Remington 700 w 
wersji wojskowej, z ciężkimi lufami. 
Później korzystał z karabinów samo-
powtarzalnych. Jego broń zmieniły 
też misje. Po operacji w Iraku dostał 
nowe taktyczne karabiny snajperskie 
kalibru 338. Żołnierze GROM - u 
używają najlepszych światowych kon-
strukcji. Dobry sprzęt zwiększa szanse 
w walce. Odpowiednio dobrany daje 
możliwość prowadzenia działań w 
dzień i w nocy. Kiedyś mówiło się, 
że jedzenie jagód poprawia zdolność 
widzenia w ciemności, ale dziś wiemy, 
że skuteczniejsza jest jednak termo lub 
noktowizja. Snajper zazwyczaj strzela 
w dzień i w nocy z odległości nie 
przekraczającej 2 tys. metrów. Żeby 
jednak oddać precyzyjny strzał, trze-
ba zwracać uwagę na wiele różnych 
aspektów. Między innymi na warunki 
atmosferyczne. Szczególnie istotny 
jest wiatr, który może się szybko 
zmienić. Trzeba brać też pod uwagę 
temperaturę powietrza i ciśnienie. 
Przydaje się wiedza matematyczna. 
Strzelając na długie dystanse, potrze-
ba sporo obliczeń. Dziś jednak snaj-
perzy mają świetne komputery, które 
wykonują część tej roboty. Snajperzy 
na  gorąco po akcji omawiają wykona-
ne zadania w swoim, wąskim gronie. 
Po latach już się do tego nie wraca. 
Przychodzą kolejne operacje, docho-
dzą nowe wspomnienia, zacierają się 
stare. Są oczywiście takie historie, 
których nigdy osobiście nie zapomi-
nają. Szczególnie ważna dla Michała 
Pycia była służba w Iraku w 2004 
roku. Nie zawsze jednak jechał jako 
snajper. Na ostatniej swojej zmianie w 
Afganistanie byłem zastępcą dowódcy 
task force. Dowodził też zespołem 
bojowym. Ale karabin cały czas miał 
przy sobie. Akcje GROM-u nie są 
przeprowadzane zgodnie z ułożonym 
wcześniej planem. Żołnierze muszą 
dostosowywać się do przeciwnika, 
więc nie raz przyszło im modyfiko-
wać scenariusz akcji. Ale to nie jest 
problem. Przed każdą akcją oceniają 
ryzyko i przygotowują się na różne 
ewentualności. Potrafią reagować 
na niespodzianki. Za każdym razem, 
kiedy żołnierze jadą na misję, muszą 
liczyć się z zagrożeniem. Nie tylko 
oni strzelają. Przeciwnicy też mają 
broń i co więcej, oni nie są ograniczeni 
żadnym prawem. Zdaniem Michała 
Pycia najważniejsza jest wiedza i 
umiejętności. Oprócz tego zawsze 
powtarzał snajperom, by nigdy nie 
zaklinali rzeczywistości, nie oszuki-
wali samych siebie. Każdy snajper 

musi samodzielnie podejmować 
decyzje. Powinien wyprzedzać nie-
które zdarzenia, by nigdy nikt go nie 
zaskoczył. W tej profesji niezbędny 
jest też zdrowy rozsądek i szacunek 
dla innych. Żołnierze mają nigdy nie 
strzelać do przypadkowych osób. 
Celem żołnierzy mają być uzbrojeni 
ludzie, którzy prowadzą działania 
przeciwko żołnierzom koalicji, a także 
zwykłym obywatelom. Likwiduje się 
tylko tych, którzy są zagrożeniem 
dla żołnierzy koalicji. Taka jest rola 
snajperów.
W czwartek 30. 09. 2021 roku w 
Bibliotece – Centrum Kultury im. 

Jana Raka w Lubsku uczestniczyłem 
w promocji książki Roberta Kulika 
„Odludek. Solitary Soldier”, spotka-
nie autorskie autor prowadził wraz z 
Michałem Pyciem. W książce w 112 
rozdziale pt. „Irak” (strona 822 – 823) 
główny bohater komandos - Soli, 
opisuje miasto rodzinne swojego przy-
jaciela „Michaela” (Michał Pycio). 
We fragmencie tym czytamy: „Jego 
rodzinnym miastem było Lubsko, 
kiedyś znane pod nazwą Zemsz albo 
Sommerfeld, na Dolnych Łużycach. 
W zlokalizowanej w centrum restau-
racji „Zacisze” raczej nie rozprawiano 
o księstwie śląskim i głogowskim czy 
wpływach Korony Czeskiej. Szacun-
ku godna data wzmianki o mieście z 
1283 roku była nieco powszechniej 
znana kilkunastu tysiącom mieszkań-
ców. Ziemia Lubuska zrobiła ukłon 
w stronę Wilhelma II Hohenzollerna, 
ostatniego niemieckiego cesarza i 
króla Prus, gdy urodzona w pobliskim 
pałacu w Dłużku Augusta Wiktoria ze 
Szelzwika – Holsztynu – Sonderburga 
– Augustenburga zgodziła się go po-
ślubić. Na uroczystościach weselnych 
pośród innych szlachetnych trunków 
było też dostępne piwo. Możliwe, że 
nieco innej jakości niż to serwowane 
w końcu lat osiemdziesiątych XX wie-
ku w Lubsku w trzech pijalniach piwa 
i wódki. Lokale te, jak w całym kraju, 
były specyficznym miejscem spotkań, 
dyskusji i degustacji. Wszyscy się tu 
znali, lubili spędzać wspólnie czas, a 
w momencie  kulminacyjnym wymie-
nić kilka ciosów w twarz. „Michael” 
z kolegami z klasy maturalnej miał 
na wizytę w takim miejscu zaledwie 
długą przerwę między lekcjami w 
Zespole Szkół Ogólnokształcących i 
Ekonomicznych w Lubsku. Podczas 
jednego z wypadów, gdy minuty kur-
czyły się w zastraszającym tempie, 
a koledzy już zanurzyli rodzący się 
pod nosem zarost w białej pianie. 
„Michael” wciąż był na etapie poszu-
kiwania wolnego kufla dla siebie. W 
barze wszystkie już zostały wydane, 
pozostało czekać, aż któryś się zwolni. 
Zegar tykał. Jako przyszły żołnierz sił 
specjalnych zdołał wreszcie namie-
rzyć samotne naczynie do połowy 
wypełnione płynem. Zawartość po-

szła do pobliskiego 
stawu, a wymyty nie-
dbale kufel barmanka 
wypełniła, pienistą, 
słomkową cieczą. 
Gdy napojeni biegiem 
wracali na lekcje fi-
zyki, w piwiarni roz-
kręcała się awantura. 
Popularny i z natural-
nej konieczności sza-
nowany mieszkaniec 
miasta zwany Krwa-
wym Zenkiem roz-
począł dynamiczne 
śledztwo w sprawie 
zniknięcia jego kufla, 
kiedy przebywał w 
toalecie. Na lekcje fi-
zyki zdążyli równio z 
dzwonkiem. Fizyka, a 
precyzyjniej odkrycia 
światowych fizyków, 
sprawiły też, że po-
padłe w ruinę Zakłady Włókiennicze 
„Luwena” w Lubsku zostały pewnego 
dnia „przeniesione” w jednej chwili w 
miejsce oddalone o niemal 9000 kilo-
metrów. Stało się tak za sprawą ekipy 
zagranicznej stacji telewizyjnej, która 
zjechała na gruzowisko po „Luwenie” 
i nakręciła materiał potrzebny do filmu 

o pierwszej detonacji bomby atomo-
wej w Hiroszimie. Historie te opowia-
dał „Michael” przy okazji dłużącego 
się oczekiwania na lot amerykańskim 
herkulesem z Kuwejtu do Bagdadu”.

Krzysztof Kowsz

 H I STORI A 

Z ogromną radością informujemy, 
że nasz redakcyjny kolega Krzysztof 
Tadeusz Kowsz wydał kolejną książkę 
historyczną pt. „Czterech do historycz-
nego brydża, czyli zapiski o lubskich 
regionalistach”. Książka ta przedstawia 
sylwetki czterech najwybitniejszych 
regionalistów lubskich i ich dorobek 
naukowy. W książce znaleźli się: Lucjan 
Grzeja, Krzysztof Tadeusz Kowsz, Wła-
dysław Mochocki i Mieczysław Wojecki. 
Ich dorobek na „polu” regionalistycznym 
jest bezcenny dla historii miasta. Każdy 
z naukowców jest autorem co najmniej 
kilkunastu książek i kilkuset publikacji. 
Ciekawostką jest, że żaden z nich nie 
pochodził z Lubska. Wszyscy czterej re-
gionaliści do Lubska przybyli po studiach 
za pracą i rozkochali się w swojej nowej 
„małej Ojczyźnie” i aby poznać barwne 
dzieje Lubska, zaczęli szukać w biblio-
tekach dokumentów odnoszących się do 
przeszłości miasta, zaczęli prowadzić 
wywiady z mieszkańcami, a swoje prze-
myślenia spisywali jako dziennikarze w 
formie publikacji, które prezentowali na 
łamach „Magazynu Lubskiego”, a także 
na łamach innych czasopism. Ponadto 
jeszcze jedno łączy czterech regionali-
stów, każdy z nich był nauczycielem w 
lubskich szkołach. Znany lubski geograf 
dr. Mieczysław Wojecki tak napisał o 
tej książce w recenzji: „Bohaterowie tej 
książki to regionaliści wielkiego formatu 
o nieprzeciętnej wiedzy, którzy na trwałe 
swymi dokonaniami zaznaczyli się w 
historii powojennego Lubska. Chociaż 
urodzili się w różnych regionach Polski, 
to łączyła ich wspólna pasja działania 
i miłość do małej Ojczyzny – Lubska. 
Uczynili z Lubska bastion regionalizmu, 
gdyż w swoim działaniu sięgali wyżej niż 

czubek własnego nosa. Są oni przykła-
dem, że na „prowincji” można działać 
owocnie i bezinteresownie. Dorobek ich 
życia jest prawdziwym matecznikiem 
polskości i historii regionalnej. Stworzyli 
dzieła wiekopomne z dziedziny historii 
Lubska, sorabistyki, geografii i uchodźc-
twa europejskiego. Godnym podziwu z 
tej czwórki bohaterów książki jest ten 
najmłodszy do „historycznego brydża”, 
który stworzył dziewięcioksiąg z cyklu 
„Wędrowania szlakiem słynnych posta-
ci”– wybitne dzieło o sławnych osobach 
z Polski i ze świata”.

Redakcja

„CZTERECH DO 
HISTORYCZNEGO BRYDŻA, 
CZYLI ZAPISKI O LUBSKICH 
REGIONALISTACH”.

Najnowsza książka Kszysztofa 
Tadeusza Kowsza „Czterech 

do historycznego brydża, czyli 
zapiski o lubskich regionalistach", 

dedykowana jest czterem wybitnym 
lubskim regionalistom, którzy kochali 

przeszłość dla przyszłości.

Michał Pycio był szefem sekcji snajperów. Uczestniczył w pięciu misjach 
zagranicznych. Ogółem spędził na nich 28 miesięcy.

W czwartek 30. 09. 2021 roku w Bibliotece – Centrum 
Kultury im. Jana Raka w Lubsku uczestniczyłem w 

promocji książki Roberta Kulika „Odludek. Solitary Soldier”, 
spotkanie autor prowadził wraz z ppłk. Michałem Pyciem.

Michał Pycio był konsultantem do 
spraw terminologii wojskowej przy 

pisaniu książki pt. „Odludek. Solitary 
Soldier”.

Podpułkownik Michał Pycio wraz z autorem książki pt. „Odludek. Solitary 
Soldier” – Robertem Kulikiem pochodzącym z Tomaszowa Lubelskiego.
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ŚLADAMI LEŚNIKA Z LUBSKA   – STANISŁAWA OPAŁKI
 H ISTORIA 

Stanisław Opałka urodził się 23. 12. 
1942 roku w miejscowości Grzymała 
położonej w województwie świę-
tokrzyskim, w powiecie buskim, w 
gminie Tuczępy. Jego rodzicami byli 
Maria z domu Bień pochodząca z 
Grzymałej i Stanisław pochodzący 
z Grzybowa. Rodzice wzięli ślub 
w 1938 roku. Z tego związku mieli 
ośmioro dzieci: Edwarda (1939 r.), 
Bogdana (1940 r.), Stanisława (1942 
r.), Krystynę (1945 r,), Janinę (1947 
r.), Alinę (1949 r.), Marię (1952 r.) i 
Ryszarda (1954 r.). Obecnie miejsco-
wość Grzybów nie istnieje, w jej miej-
scu znajduje się Kopalnia Siarki „Siar-
kopol”. Nazwa „Siarkopol” pojawia 
się w nazwach grupy przedsiębiorstw 
wydobywających i przetwarzających 
siarkę tarnobrzeską i powiązanych 
historycznie przez wielokrotne prze-
kształcenia organizacyjne. Historia 
produkcji nawozów w Tarnobrzegu 
zaczyna się w grudniu 1961 roku, 
kiedy to po odkryciu bogatych złóż 
siarki w rejonie Tarnobrzega przez 
prof. Stanisława Pawłowskiego, w 
ramach przetwarzania wydobywanej 
siarki, powstał Oddział Superfosfatu 
Pylistego o zdolności produkcyjnej 
200 tys. ton rocznie superfosfatu pro-
stego. W latach 1961 – 1969 w wyniku 
modernizacji i rozbudowy powstała 
największa fabryka produkująca na-
wozy fosforowe w Polsce – Zakład 
Produkcji Nawozów z czterema 
liniami do produkcji superfosfatu pro-
stego pylistego i czterema liniami do 
granulacji superfosfatu. Rekordowa 
wielkość produkcji wynosiła ponad 1 
mln 400 tys. ton rocznie. W latach sie-
demdziesiątych XX wieku, działający 
„Siarkopol”, mający zakłady głównie 
w rejonie Tarnobrzega, stał się jedną 
z największych firm na świecie pro-
dukujących i przetwarzających siarkę. 
W 2001 roku KiZPS w Tarnobrzegu 
zakończył wydobycie siarki rodzimej 
i w wyniku restrukturyzacji wyodręb-
niono podmioty gospodarcze: Ko-
palnie i Zakłady Przetwórcze Siarki 
„Siarkopol” (w likwidacji), Zakłady 
Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg 
sp. z o.o., Zakład Mechaniczny 
„Siarkopol” Sp. z o.o., Zakład Obrotu 
Towarowego „Siarkopol” Sp. z o.o., 
oraz Kopalnia Siarki „Machów” S.A. 
(w likwidacji).
Stanisław Opałka cztery klasy szkoły 
podstawowej ukończył w rodzinnej 
wsi Grzymała, następne trzy klasy w 
miejscowości Tuczępy, w powiecie 
buskim, województwo świętokrzy-
skie. Po ukończeniu szkoły, chciał 
zostać marynarzem, więc złożył do-
kumenty do Technikum Morskiego 
w Gdyni, nie został jednak przyjęty, 
ponieważ na egzaminie wstępnym 
oprócz przedmiotów teoretycznych 
było pływanie, a on jeszcze wówczas 
nie umiał pływać. Po egzaminach 
wrócił do rodzinnego domu i nie 
bardzo wiedział, jaką szkołę ma wy-
brać. Na wakacjach pasł krowy, kiedy 
usnął, krowy weszły do lasu i porobiły 
„szkody”, kiedy to zobaczył okoliczny 
gajowy – Adam Oczkowski ps. „Wa-
zonik” (pseudonim wynikał z tego, że 

był on niski i bardzo otyły) nakrzyczał 
na Stanisława i go pobił. Stanisław 
Opałka pomyślał wówczas, że pójdzie 
do Technikum Leśnego i zostanie tak 
jak on leśniczym. Wybrał Technikum 
Leśne w Białowieży oddalone od jego 

miejsca zamieszkania o prawie 450 
km. Początki nauczania średniego 
leśnego szkolnictwa zawodowego w 
Polsce nierozerwalnie związane są z 
Białowieżą i Puszcza Białowieską. 
Historia białowieskiego szkolnictwa 
leśnego zaczęła się wraz z otwarciem 
28 września 1929 roku Państwowej 
Szkoły dla Leśniczych. Zaraz po 
wojnie przystąpiono do organizacji 

na nowo ośrodka szkoleniowego w 
Białowieży, by w 1951 roku powstało 
w niej Technikum Leśne. Mimo zmian 
nazw i organów prowadzących szkoła 
istnieje do dzisiaj. Do 2019 roku ukoń-
czyło ją 5921 absolwentów. Techni-

kum Leśne w Białowieży 04. 06. 2016 
roku obchodziło Jubileusz 65 - lecia 
istnienia. Uroczystość zgromadziła 
wielu gości, byłych pracowników i 
absolwentów. Najliczniej przybyli 
absolwenci rocznika 1966, którzy 
obchodzili rocznicę 50 - lecia ukoń-
czenia szkoły. Z okazji Jubileuszu 
65 - lecia szkoły zostały posadzone 
trzy dęby. Przed budynkiem szkoły 

posadzono: dąb „TADEUSZ”  od ab-
solwentów szkoły - dar AG - Complex 
Warszawa, dąb „BARTEK” od Szkół 
Leśnych Ministra Środowiska - dar 
Nadleśnictwa Zagnańsk. Przed inter-
natem rocznik 1966 z okazji 50 - tej 
rocznicy ukończenia szkoły posadzo-
no dąb „JUBILAT” - dar Nadleśnic-
twa Bielsk. Po ukończeniu Technikum 
najlepsi uczniowie byli kierowani na 
studia leśnicze, Stanisław Opałka 
wówczas wybrał Uniwersytet Poznań-
ski, Wydział Leśno – Rolniczy. Szkoła 
mieściła się w dawnym Kolegium 
im. Cieszkowskich. W czasie trwania 
studiów był na Studium Wojskowym. 
Studenci, którzy odbyli przeszkolenie 
wojskowe w czasie trwania studiów i 
zdali egzamin końcowy, przenoszeni 
byli do rezerwy w stopniu kaprala 
podchorążego z dniem ukończenia 
tego przeszkolenia i od tego dnia po-
siadali uregulowany stosunek do służ-
by wojskowej. Natomiast ci, którzy 
nie zaliczyli egzaminu końcowego na 
stopień podoficera, przenoszeni byli 
po odbyciu przeszkolenia do rezerwy 
w stopniu szeregowego. Po studiach 
Stanisław Opałka został skierowa-
ny na 6 tygodniowe przeszkolenie 
wojskowe do Jednostki Wojskowej 
w Międzyrzeczu. Przyrzeczenie woj-
skowe składał na ręce gen. Floriana 
Siwickiego (1925 - 2013). Przez cały 
okres trwania studiów Stanisław 
Opałka pobierał stypendium naukowe, 
ufundowane przez Biuro Urządzania 
Lasu i Projektu Leśnictwa w Toruniu 
w kwocie 600 zł. Po studiach musiał 
odpracować stypendium, został więc 

wydelegowany do Biura Urządzania 
Lasu i Projektu Leśnictwa w Łodzi, 
tam pracował przez trzy lata. W 
tym czasie zapoznał podczas dele-
gacji swoją przyszłą żonę Teresę 
Spychalską (ur. 1944 r. w Żytaniu, 
powiat Włodzimierz Wołyński, woj. 
wołyńskie), pracującą wówczas w 
Zakładach Produkcji Jedwabiu w 
Sulechowie. Para wzięła ślub w 1968 
roku, z tego związku małżeństwo 
posiada pięcioro dzieci: Sławomira 
(1968 r.), Mirosława (1970 r.), Rado-
sława (1974 r.), Jarosława (1977 r.), 
oraz Monikę (1987 r.). Małżeństwo 
po ślubie zamieszkało w baraku za-
kładowym w miejscowości Bedoń 
kilkanaście kilometrów od Łodzi. 
W 1969 roku z Bedonia małżeństwo 
Opałków skierowane zostało przez 
Naczelny Zarząd Lasów Państwo-
wych do Nadleśnictwa Wymiarki. W 
Wymiarkach małżeństwo pracowało 
przez 10 lat, do 1979 roku. W 1979 
roku zostało przeniesione do Nad-
leśnictwa Lubsko., gdzie Stanisław 
Opałka pracował aż do przejścia na 
emeryturę w 2007 roku. W tym czasie 
pracował na stanowisku Nadleśni-
czego Terenowego – Obręb Lubsko. 
Obręb leśny jest to część nadrzędnej 
jednostki administracyjnej nadle-
śnictwa obejmująca drzewostany o 
różnym wieku, rosnące w podobnych 
warunkach siedliskowych i posiadają-
ca własny plan zagospodarowania lasu 
(w tym czasie w gminie Lubsko były 
trzy obręby: Lubsko – Brody – Jasień). 
Następnie pracował jako Inżynier 
Nadzoru Leśnego. 

Stanisław Opałka Inżynier Nadzoru 
w Lubsku.

Stanisław Opałka podczas nauki w Technikum Leśnym w Białowieży 
(na zdjęciu stoi w pierwszym rzędzie, pierwszy od prawej).

Stanisław Opałka siedzi na zagrodzie 
dla Żubrów w Puszczy Białowieskiej.

W 2016 roku Stanisław Opałka uczestniczył w obchodach 65 – lecia 
istnienia Technikum Leśnego w Białowieży (na zdjęciu stoi na pierwszym 

planie, w tle jego koledzy z klasy).

Stanisław Opałka podczas pracy w Nadleśnictwie Lubsko.
Inżynier Nadzoru Leśnego Stanisław Opałka wielokrotnie oprowadzał uczniów 

lubuskich szkół po swoim obrębie.

 Wędrowanie  „Szlakiem słynnych  postaci”

 H I STORI A 

W 1980 roku Stanisław Opałka pod-
czas wycieczki z synami Sławomirem 
i Mirosławem w okolicach Lisiej Góry 
zauważył przepiękną harcerską pola-
nę, a obok niej piękny stawik, który 
według miejscowych opowieści służył 
w czasach komunistycznych okolicz-
nym Świadkom Jehowy, którzy w 

tym miejscu pomimo zakazów władz 
państwowych chrzcili swoich nowych 
współwyznawców. Stanisław Opałka 
wystąpił wówczas do Nadleśnictwa 
Lubsko o deputat rolny, zarządzenie 
z 1938 roku przyznawało pracowni-
kom leśnym, deputat drzewny i rolny, 
deputat drzewny wynosił 24 metrów 
przestrzennych drzewa opałowego (1 
metr przestrzenny = 0,65 m3 ) oraz 
wystąpił wówczas z propozycją wy-
kopania w tym miejscu stawu. Dostał 
zgodę. W tym czasie w Lisiej Górze 
było Państwowe Gospodarstwo Rol-
ne, które nadzorował dyrektor Andrzej 
Kowalski, Stanisław Opałka poprosił 
dyrektora o wypożyczenie maszyny 
do rozgniatania kiszonki o nazwie 
DT - 75. Maszyna, którą kierował 
Józef Nejman z Zieleńca w ciągu 2 dni 
wykopała odpowiedni dół na staw ze 
śluzą. Oprócz stawu wykopano wów-
czas groblę i utworzono dwie wyspy. 

Kiedy utworzony został staw, pomy-
ślał, że trzeba by było zrekonstruować 
tutejsze budynki. Przed wojną wła-
ścicielem tego terenu był Niemiec o 
nazwisku Horn (pol. róg), dlatego tu-
tejszy teren znany był w okolicy jako 
Hornbude. Jeden z budynków zwany 
był Gasthof, w czasie II wojny świa-

towej w miejscowości Jesionna był 
szpital polowy dla rannych lotników 

Luftwaffe. Lotnicy, kiedy opuszczali 
szpital na rehabilitację, przyjeżdżali 
do tutejszego Gasthofu. Drugi z 
budynków, był przeznaczony na po-
mieszczenia gospodarcze. Stanisław 
Opałka postanowił go odbudować. 
Wybudował więc w jego miejscu 
altankę, w której mieszkał przez cały 
rok, przez pięć lat po przejściu na 
emeryturę. Obecnie Stanisław Opałka 
przychodzi codziennie do altanki w 
miesiącach wiosenno – letnich w celu 
wypoczynku i odetchnięcia świeżym 
powietrzem, na noc wraca do swojego 
domu, który mieści się w Jasieniu 
przy ulicy Okrzeji 1 B (w dawnym 
budynku nadleśnictwa). Obok altanki 
wybudował stajnię, w której trzymał 
różne zwierzęta, m.in.: konia, owce 
kameruńskie (Basia i Dorotka), wraz 
ze słynnym trykiem kameruńskim 
(podobnym do samca muflona ze 
względu na swoje podkręcone duże 
rogi), króliki, kozy, kury. Oprócz w/w 
zwierząt Stanisław Opałka trzymał 
psy, pierwszym z nich był cocker 
– spaniel „Kazan”, później Jamnik 
krótkowłosy „Malma”, następnie 
owczarek podhalański „Tequila”, 
obecnie obejścia Stanisława Opałki 
pilnuje jamnik szorstkowłosy „Figa”.
Na działce Stanisława Opałki jest 
prawdziwe arboretum (miejsce w 
którym znajdują się unikalne drze-
wa i krzewy), wśród unikatowych 
okazów znajdują się m.in. Glyceria 
trójciernista (manna mielec), Śnież-
nica alpejska, Kasztanowiec jadalny, 
Karagana syberyjska, Świerki (sybe-
ryjski, biały i wężowy), Metasekwoja 
chińska, Sosna przybrzeżna, Surmia 
Katalpa, Tulipanowiec, oraz Śliwki 
gubinki. Pierwsze wzmianki o Śliw-
kach gubinkach i o ich produkcji oraz 
o handlu jej owocami znaleźć można 
już w 1557 roku. W dziele autorstwa 
Karla Gendera pt. „Geschichte der 
Stadt Guben” z 1925 roku na stronie 
108 wspomniano, że w owym 1557 
roku „był taki urodzaj owoców, że 
cały chłopski kapelusz śliwek, spil-
lingów i wiśni kosztował 1 feniga” 
Źródło to nie opisuje, jak spillingi 
wyglądały, ale należy przypuszczać, 
że chodzi właśnie o owoce śliwki 
gubinki. W 1850 roku Towarzystwo 
Pomologiczne założone w Guben w 

zestawieniu uprawianych na ziemi 
gubeńskiej owoców odnotowało w 
zestawieniu z 1929 roku uprawę śli-
wy gubinki w liczbie 4 tys. drzew. W 
latach 30 - tych XX wieku produkcja 
śliwy gubinki stanowiła połowę 
produkcji sadowniczej, prowadzonej 
na terenie dzisiejszego Gubina. Z jej 
owoców produkowano wino, soki i 
szampana. Transportowano m.in. do 
Berlina uruchomioną w 1846 roku 
linią kolejową relacji Guben - Berlin. 
W latach 70 - tych XX wieku owoce 
cieszyły się dużym uznaniem i robiły 
karierę w nadbałtyckich miejsco-
wościach wypoczynkowych, gdzie 
dowozili i sprzedawali je gubińscy 
handlarze. W latach 1990 - 2010 na 

staw Stanisława Opałki przychodziły 
regularnie wycieczki ze Szkoły Pod-
stawowej w Jasieniu w ramach lekcji 
przyrody. Przyjeżdżali tutaj również 
regularnie członkowie z kół PTTK 
z Zielonej Góry, Gubina, Łęknicy i 
Jasienia. Członkowie PTTK „Włó-
częga” z Jasienia organizowali tutaj 
obchodu tzw. „Jasieńskiej wiosny”, a 
Ochotnicza Straż Pożarna z Jasienia 
organizowała wielokrotnie obchody 
Dnia św. Floriana. Ponadto na stawy 
Stanisława Opałki przybył znany 
polski naukowiec dr Wiesław Peryt – 
dyrektor arboretum w Kórniku, który 
zasadził koło stawu Świerk biały oraz 
Brzozę Engelberta.

Krzysztof Kowsz

„Kandelabry” to jeden z 5 powierzchniowych pomników przyrody w gminie 
Brody (powiat żarski, woj. lubuskie). Ochroną pomnikową objęto tu fragment 

sosnowego lasu o fantazyjnie powyginanych pniach.

Na cześć Stanisława Opałki – Nadleśnictwo Lubsko, fragment leśnego duktu 
pomiędzy Dąbrową a Jasienicą nazwało Opałkówka.

W 1980 roku Stanisław Opałka podczas wycieczki z synami w okolicach Lisiej 
Góry zauważył przepiękną harcerską polanę, postanowił utworzyć na niej 

staw. Po uzyskaniu zgody od Zarządu Nadleśnictwa w Lubsku, w ciągu 2 dni 
zamówiona maszyna do rozgniatania kiszonki wykopała odpowiedni dół na 

staw. Oprócz stawu wykopano wówczas groblę i utworzono dwie wyspy.

Stanisław Opałka postanowił odbudować jeden z budynków gospodarczych. 
Wybudował więc w tym miejscu altankę, obecnie Stanisław Opałka przychodzi 

codziennie do swojej altanki w miesiącach wiosenno – letnich w celu 
wypoczynku i odetchnięcia świeżym powietrzem.

Pod koniec lat 90 – tych na stawy Stanisława Opałki, podczas swoich leśnych 
wędrówek dotarł Edward Rudnicki, który po pewnym czasie przywiózł tam 

swój kajak z Koła PTTK „Włóczęga” w Jasieniu.
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W niedzielę (03.10.) juniorzy w 
okrojonym składzie, bo w jedenastu, 
wybrali się do Kożuchowa, gdzie 
zmierzyli się z miejscową Koroną 
w ramach II ligi juniorów starszych. 
Gospodarze rozpoczęli od mocnego 
uderzenia, bo w 29 minucie prowadzili 
już 2:0, jednakże podopieczni Alberta 
Pachowicza nie spuścili głów i po raz 
kolejny pokazali, że wynik można 
zmienić w przeciągu chwili, gdy Ja-
kub Plackowski w 33 minucie zdobył 
bramkę kontaktową, a już dwie minuty 
później dał drużynie wyrównanie. 
Pomyli się ten, kto uzna, że Budow-
lanych zadawalał podział punktów 
meczowych. Początek drugiej połowy 

ponownie mocno rozpoczęli gospoda-
rze. Najpierw w sytuacji sam bardzo 
dobrą interwencją popisał się Filip 
Wikar, a następnie po rzucie wolnym 
z 20 metrów, wybił piłkę z linii bram-
kowej. Budowlani cierpliwie czekali 
na swoją okazję misternie rozbijając 
kolejne ataki przeciwnika. I Tak w 
80 minucie, Michał Teżyk strzałem 
z zerowego kąta, po trzeciej asyście 
Klaudiusza Marciniszyna, dał zawod-
nikom MLKS upragnionego gola na 
wagę trzech punktów. W końcówce 
Budowlani mieli szansę na zwiększe-
nie dorobku bramkowego, jednakże 
nieznacznie pomylił się Plackowski. 
W końcówce zawodnik gospodarzy 

został ukarany czerwoną kartką za wy-
bitnie niesportowe zachowanie (kop-
nięcie w głowę) naszego zawodnika.
Komentarz trenera Alberta Pachowi-
cza :„Cieszy zwycięstwo, szczególnie, 
gdy gra się w jedenastu. Chłopaki 

pokazali charakter i zaangażowanie. 
Pomimo dwóch straconych bramek 
nie załamali się i pokazali, że potrafią 
wygrywać. Teraz obowiązkowa pauza 
i mecz z Cariną Gubin.”
Korona Kożuchów- Budowlani Lub-

sko 2:3 (2:2)
Bramki : Plackowski (as. Marcini-
szyn), Plackowski (as. Marciniszyn), 
Teżyk M. (as. Marciniszyn).

Opracował I.G.

 SPORT 

6 października przy 
Sportowej zespół 
Budowlanych Lubsko w 
IV rundzie Pucharu Polski 
podejmował III ligową 
ekipę Cariny Gubin. 

Faworytem spotkania byli goście, 
jednak jak wiadomo puchary rządzą 
się swoimi prawami i kibice liczyli na 
sprawienie niespodzianki przez gospo-
darzy. Przegrana 0:4 nie odzwierciedla 
w pełni przebiegu spotkania. Dwie 
bramki stracone po rzutach karnych 
(Czy aby na pewno zasłużonych? 
Wg obserwatorów spotkania nie do 

końca - sporo wątpliwości było przy 
pierwszej jedenastce(8 minuta meczu), 

która ustawiła przebieg meczu). Nasz 
zespół walczył ambitnie stwarzając 
kilka groźnych sytuacji pod bramką 
gości. Zabrakło szczęścia i boiskowego 
cwaniactwa. Ten mecz był na pewno 
spotkaniem, podczas którego nasi mło-
dzi zawodnicy mogli zdobyć bezcenne 
doświadczenie, które będzie procen-
tować w przyszłości. Na pochwalę 
zasłużył cały zespół, jednak szczególne 
uznanie należy się naszemu bramka-
rzowi Tobiaszowi Błaszków (16 lat), 
który w kilku sytuacjach ratował nasz 
zespół przed utratą bramki. Brawa dla 
całego zespołu Budowlanych.

I.G.

BUDOWLANI POZA BURTĄ PUCHARU POLSKI

Gorąco pod nasza bramką - Tobiasz Błaszków w akcji. 

Tobiasz Błaszków wyróżniający się 
zawodnik MLKS, w kilku przypadkach 

uratował nasz zespół przed utratą 
bramki.

Pierwsza połowa to optyczna prze-
waga gości, jednak bez efektu bram-
kowego. W 39 minucie Tymek Dy-
nowski dośrodkował piłkę przez całe 
pole karne, a tam już był popularny 
“Żwirek", który strzałem z woleja 
w długi róg dał prowadzenie Bu-
dowlanym. Po zmianie stron "Banda 
Siwego” ruszyła do ataku i już w 50 

minucie było 
2:0, za spra-
wą Pa t ryka 
Siwika. W 76 
minucie po błędzie naszego zespołu 
w środku pola goście zdobywają 
bramkę kontaktową. Jednak Budow-
lani - już po niespełna minucie- zdo-
bywają trzecią bramkę. Najwięcej 

"zimnej krwi" dał 
naszej drużynie 

Jakub Borysiewicz – po zamiesza-
niu w polu karnym gości Budowlani 
prowadzili juz 3:1. W 85 minucie 
gry na boisko wszedł Dawid Szyja. 
Jedna z pierwszych akcji: Dawid 

wychodzi na czystą pozycję, jednak 
obrońca Tęczy zatrzymuje go w nie-
przepisowy sposób, za co otrzymuje 
czerwoną kartkę. W 89 minucie Ra-
dek Romanowski po podaniu Dawida 
wychodzi na czystą pozycję i ustala 
wynik spotkania na 4:1. Nasz zespół 

po raz kolejny pokazał, ze potrafi grać 
z najlepszymi. Cała drużyna zasłuży-
ła na słowa uznania za występ. Była 
walka, dobra gra, ambicja i gra go 
końca spotkania. Brawo!!!!!

I.G.

TĘCZA PRZYĆMIONA 
PRZEZ BUDOWLANYCH

Przy piłce Jakub Borysiewicz - jeden 
z wyróżniających się zawodników 

Budowlanych Lubsko.

Jeden z najwierniejszych kibiców 
Budowlanych Piotrek Gryziec.

Siła napędowa Budowlanych Kapitan drużyny Marcin 
Piech w ataku na bramkę Tęczy.

W sobotnie popołudnie (2.10.) przy 
Sportowej 48 w Lubsku podopieczni 
Roberta Sciłby podejmowali ekipę 
lidera rozgrywek zespół Tęczy 
Krosno.

26 września w Zielonej Górze  odbył 
się turniej Mini-Euro 2021 w futsalu. 
W zawodach wzięło udział 8 drużyn. 
W tym: MUKS Hat-Trick Lubsko , 
TS Masterchem Przylep , MKS Tęcza 
- Homanit Krosno Odrzańskie , Stal 
Jasień , ZAP - Zbąszynecka Akademia 
Piłkarska. 
A oto wyniki naszej drużyny:
Kategoria młodzik
I miejsce - MUKS Kat-Trick Lubsko 
(MVP - Franciszek Franczak)
II miejsce - Zbąszynecka Akademia 
Piłkarska (MVP - Radek Potrzeba)
III miejsce - Stal Jasień (MVP - Jan 
Kapusta)

IV miejsce - TS Przylep (MVP - Oli-
wier Wyrwa)

Kategoria trampkarz
I miejsce - Zbąszynecka Akademia 
Piłkarska (MVP - Michał Jaśkowiak)
II miejsce - Tęcza Krosno Odrzańskie 
(MVP - Kamil Matuszewski)
III miejsce - MUKS Kat-Trick Lubsko 
(MVP - Dawid Gajewski)
IV miejsce - TS Przylep (MVP - To-
biasz Grad)
Bardzo dobry występ , gratulacje dla 
zawodników i trenerów HAT-TRIC-
KA.

I.G.

DOBRY WYSTĘP 
HAT-TRICKA

Młodzicy HAT - TRICKA

NIEUSTRASZONA JEDENASTKA CZYLI MŁODZIEŻNIEUSTRASZONA JEDENASTKA CZYLI MŁODZIEŻ
POKAZAŁA CHARAKTERPOKAZAŁA CHARAKTER
[JUNIORZY STARSI][JUNIORZY STARSI]

Juniorzy Starsi Budowlanych Lubsko.
W Sulechowie rozegrano 26 września 
I Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny 
w kategorii skrzatów i żaków tenisa 
stołowego do I Grand Prix Polski z 
udziałem UKTS Olimpia Lubsko. 
Bardzo dobre zawody rozegrała Lena 
Puzio, zajmując drugie miejsce wśród 
żaczek, 10 zajął Jan Czerniak, 12 Julia 
Łokaj, 14 Antoni Franczak, 19 Paweł 

Góralczyk, 20 Ruslan Khawizov, 25 
Michał Góralczyk. W kat. skrzatów M. 
Góralczyk zajął 10 miejsce, a J. Łokaj 
12. Wspomniane I Grand Prix Polski 
żaków rozegrane zostało w Drzonko-
wie w dniach 1-3 października 2021 
r. W rozgrywkach uczestniczyło 64 
najlepszych zawodników (dziewcząt 
i chłopców) w kraju według rankingu 

Polskiego Związku Tenisa Stołowego. 
Nasza zawodniczka L. Puzio po dobrej 
grze zajęła miejsce w przedziale 17-
24, co można potraktować jako suk-
ces, zważywszy, że przed turniejem 
zajmowała ona 45 miejsce w rankingu. 
Gratulacje!

M.Sienkiewicz

W niedzielne popołudnie(17.10.) na Go-
rzyn Arena miejscowe Kado podejmo-
wało zespół Błękitnych Ołobok. Mecz 
zakończył się wygraną górzynian 4:2, 
po bramkach Erwina Mroza, Tomasza 
Kurpisza i dwóch Michała Dyderskiego. 
Mecz toczył się przy przewadze gospo-
darzy, a stracone bramki to skutek faulu 
w polu karnym i podyktowanym rzucie 
karnym oraz koszmarnym błędzie obro-
ny w polu karnym. Przez większość 
spotkania gra toczyła się na połowie 
przyjezdnych, którzy próbowali grać z 
kontry, jednak bez skutku. Mecz to typo-

wa walka o punkty między drużynami. 
Większą dojrzałością i umiejątnościami 
wykazali się zawodnicy Kado i to oni 
zgarnęli komplet punktów. Na wyróż-
nienie oprócz strzelców bramek zasłużył 
Marcin Nawrocki, popularny Karamba, 
był tego dnia niemal bezbłędny, dzielił 
i rządził w środku pola. Nie było stra-
conych piłek. Brawo Marcin, brawa dla 
całej drużyny, która mimo braku kilku 
podstawowych zawodników m.in. Ga-
lik, Dąbrowski potrafiła zdobyć komplet 
punktów.

I.G.

 SPORT 

4 lata temu odniosłeś sukces w Londy-
nie (półfinalista mistrzostw świata w 
biegach na 800 i 1500 metrów), w 2018 
roku zająłeś 4 miejsce w Mistrzostwach 
Europy w Berlinie. Wygrałeś plebiscyt 
na „Najpopularniejszego sportowca 
Magazynu Lubskiego w roku 2012. 
Swoje głosy oddali na Ciebie miesz-
kańcy gminy Lubsko, miejsca Twego 
urodzenia. Jesteśmy w zupełnie innej 
rzeczywistości. Jest rok 2021. Jesteś już 
doświadczonym zawodnikiem z dużym 
potencjałem.
M.L. Czy mógłbyś w kilku zdaniach 
czytelnikom Magazynu Lubskiego 
opisać swoją drogę do 32 Igrzysk 
Olimpijskich w Tokio w 2021 r.?
M.R. Właściwie to urodziłem się w 
Żarach, ale to na marginesie. Moja 
droga do IO w Tokio rozpoczęła się tak 
naprawdę w 2012 roku kiedy zdobyłem 
„wielki szlem” w lekkoatletyce. Miano-
wicie wygrałem Mistrzostwa Polski na 
hali, w przełaju i na stadionie. Wtedy 
uwierzyłem, że kiedyś mogę wystarto-
wać na Igrzyskach. Niestety na dzień 
dobry zderzyłem się z rzeczywistością, 
czyli brakiem realnego wsparcia od mia-
sta, powiatu i województwa. Dobrze, że 
byłem w Agrosie Żary to przynajmniej 
nie musiałem płacić za zgrupowania. 
W skrócie: wiedziałem, że droga na 
Igrzyska Olimpijskie nie będzie usłana 
różami.
M.L. Kiedy przybyłeś do wioski 
olimpijskiej?
M.R. W wiosce olimpijskiej zameldo-
wałem się 31.07.2021r.
M.L. Ile czasu zaplanowałeś na akli-
matyzację i czy go wystarczyło?
M.R. Do Japoni i  wyleciałem 
15.07.2021r. Stanowczo wystarczyło. 
Od razu bardzo dobrze się zaaklimaty-

zowałem. Świetnie się tam odnalazłem.
M.L. Czy konieczne podczas olim-
pijskich zmagań środki ostrożności 
organizatorów olimpiady uważałeś 
za konieczne i niezbędne, czy czegoś 
w tej materii zabrakło?
M.R. Wszyscy codziennie rano byli 
badani testem PCR, obowiązywał 
nakaz noszenia maseczek w miejscach 
publicznych i noszenia rękawiczek na 
stołówce. Na każdym kroku badano 
nam temperaturę ciała i śledzono spe-
cjalną aplikacją. Nie wydaje mi się, żeby 
czegoś zabrakło. 
M.L. Czy rygorystycznie trzymałeś 
się swojej diety, czy też pozwoliłeś 
sobie na regionalne przysmaki? Jeśli 
tak, to jakie?
M.R. Nigdy nie miałem rygorystycznej 
diety. Podchodzę do tego rozsądnie i 
korzystam z własnego doświadczenia. 
Pozwoliłem sobie na wszystkie japoń-
skie przysmaki m.in. sushi, zupy, napoje 
i słodycze. 

M.L. Opisz swoje 
odczucie i przebieg 
półfinałowego startu, 
podczas którego koń-
czyłeś bieg w jednym 
bucie.
M.R. Takie wydarzenia 
to nic przyjemnego.
M.L. Osiągnąłeś wiele 
poprawiając w bie-
gu finałowym swój 
rekord życiowy na 
3:32,67( drugi wynik 
w historii Polski) . Czy 
został jakiś niedosyt? 
W jednym z wywia-
dów powiedziałeś, że: 
„Czułem, że miejsce 
w finale zostało mi 
przyznane z litości. 

Pojawiła się niechęć do tej decyzji” 
- czy teraz, gdy opadły emocje, z 
perspektywy czasu podtrzymujesz 
te słowa? 
M.R. Wiem, że na taki wynik byłem 
gotowy już w półfinale, a w finale miało 
być jeszcze szybciej. Nie da się przesko-
czyć niektórych etapów. Dalej uważam, 
że to rodzaj bezprecedensowej litości, 
lub tzw. „Fair play”. Wolałbym nie mieć 
problemu w półfinale i awansować z 
pozycji. Każdy wynik poza pierwszym 
miejscem pozostawia niedosyt. Każdy 
trenuje po to, aby być najlepszym.
M.L. Najbliższe plany startowe to …..
M.R. Sezon halowy
M.L. Najbliższe plany życiowe to …..
M.R. Dalszy rozwój w sporcie
M.L. Lubszczanie zawsze Ci Michale 
kibicują. Dziękuję w ich imieniu za 
poświęcony nam czas. Powodzenia.
M.R. Dziękuję bardzo.

I.G.

OLIMPIJSKA PRZYGODA 
MICHAŁA ROZMYSA

Każdy trenuje po to, aby być najlepszym.

KADO Z KOMPLETEM 
PUNKTÓW

Przy piłce Marcin Nawrocki. "Karamba", dzielił i rządził w meczu 
z Błękitnymi Ołobok.

W dniach 11-12 września w niemieckim 
mieście Hoyerswerda został rozegrany 
tradycyjny już drużynowy turniej szacho-
wy Sparkassen. Wśród reprezentantów 23 
ekip, które zmierzyły się na dystansie 13 
rund nie zabrakło utytułowanych graczy. 
W zawodach wzięli udział: arcymistrz, 12 
mistrzów międzynarodowych (w tym 2 
mistrzynie) oraz 11 mistrzów fide. Lubski 
Klub Szachowy CAISSA, we współpracy 
z Forster SK 95, był reprezentowany 
przez 3 zespoły. W I drużynie, grającej 
pod szyldem Forster SK 95, zagrali 
Reiner Kleeschätzky, Dariusz Bieliński, 
Grzegorz Dąbrowski i Waldemar Szylko. 
Najlepiej punktującymi zawodnikami 
byli D. Bieliński i W. Szylko, którzy 
uzyskali po 8 punktów. R. Kleeschätzky 
i G. Dąbrowski dołożyli po 6 punktów. 
Warto tutaj zaznaczyć, że W. Szylko 
wygrał klasyfikację indywidualną na IV 
desce w swojej grupie rankingowej! W 
II zespole - CAISSA Lubsko 1 - zagrali: 
Ralf-Peter Stahr, Andrzej Kiełek, Eduard 
Stark, Ryszard Gajdecki i rezerwowy Jur-

gen Goldschmidt. A. Kiełek zgromadził 
7 punktów, co pozwoliło zająć dzielone I 
miejsce w klasyfikacji indywidualnej, co 
z pewnością jest znakomitym rezultatem. 
W skład III drużyny - CAISSA Lubsko 
2 - weszli: Grzegorz Kołodziejski, Alek-
sander Kiełek, Andrzej Rapiej i Ryszard 
Szydzik. Liderem drużyny okazał się G. 
Kołodziejski, który na I desce zgroma-
dził 8 punktów! Ten znakomity rezultat 
pozwolił naszemu zawodnikowi wygrać 
klasyfikację w grupie rankingowej do 
2100 elo. Powody do zadowolenia może 
mieć także A. Kiełek. Zdobyte przez 
niego 4,5 punktu pozwoliło na wygranie 
klasyfikacji indywidualnej w grupie C 
(do 1700). Były to bardzo udane zawo-
dy, które pokazały, że międzynarodowa 
współpraca pomiędzy naszym klubem 
a zespołem z Forst (Lausitz) cały czas 
się rozwija i przynosi konkretne efekty. 
Gratulujemy wszystkim zawodnikom 
i życzymy powodzenia w przyszłych 
rozgrywkach! 

M. Sienkiewicz

To kolejne zawody, w których nasi szachiści osiągnęli bardzo dobre wyniki

SZACHOWY TURNIEJ 
W HOYERSWERDZIE

Lena Puzio z trenerem 
Bogdanem Lechem

Od lewej: Jan Czerniak, Paweł Góralczyk, Lena Puzio, Antoni Franczak, Michał 
Góralczyk, Julia Łokaj z trenerami: Kazimierzem Rzepką i Bogdanem Lechem.

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

Czynna: pon. - pt. 8-18 • REJESTRACJA TELEFONICZNA: 68 457 17 77
Pacjenci umówieni na godzinę, przyjmowani są w pierwszej kolejności.

LEKARZE RODZINNI UMOWA Z NFZ
Przyjmują lekarze:
lek. Mikołaj Ossowski - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny pracy
lek. Ireneusz Dębski - specjalista chorób wewnętrznych
lek. Rafał Wojas - specjalista medycyny rodzinnej
UWAGA! od 1 czerwca br. czynna jest PORADNIA KARDIOLOGICZNA
- Ireneusz Dębski (wizyty prywatne)

BADANIA KIEROWCÓW WSZYSTKICH KATEGORII

KRZYŻÓWKA	NR	10	(369)	2021	r.

Poziomo: 1. Rodzaj ozdoby z udra-
powanego materiału mocowanej 
pod szyją, 7. Wielkopowierzchnio-
wa forma ukształtowania terenu, 8. 
Część na- boju, służąca do umiesz-
czenia w niej ładunku, 9. W Staro-
żytnym Rzymie trener gladiatorów, 
10. Mieszanka alkoholu z sokiem, 
11. Tatarak, 14. Towarzyska gra 
karciana, 17. Cho- roba wieku dzie-
cięcego, 19. Nowela B.Prusa, 20. 
Stolica Egiptu, 21. Rów chroniący 
przed ostrzałem, 22. Przy- stą-
pienie do organizacji, 23. Buduje 
i konserwuje piece, 24. Drogowy 
lub zodiaku, 27. Tłuszcz otrzymy- 
wany z wątroby niektórych ryb, 31. 
Przezroczysta masa plastyczna, 
32. Wspólna nazwa dla protonu i 
neutronu, 33. Śnieżna pantera, 34. 
Potocznie motor rozwijający dużą 
prędkość, 35. Tarniowa, gatunek 
grzybów z rodziny tarczownico- 
watych.
Pionowo: 1. Główny narząd prze-
wodu pokar- mowego, 2. Element 
stałej fortyfika- cji, 3. Pionowy 
element balustrady podtrzymujący 
poręcz, 4. Jedna z technik podno-
szenia ciężarów, 5. Górne siekacze 
u słoni, 6. Obszerna wojskowa 
peleryna, 12. Pojawienie się spół-
głoski „J” w wyrazie, 13. Najwyższy 
stopień uczucia przy- jemności, 15. 
Największa antylopa z Afryki, 16. 
Umaszczenie konia, 18. Kawał, żart, 
23. Inaczej szlachet- ność, 25. Mło-
de rybki, 26. Lekki, odkryty pojazd 
konny, 28. Roślina uprawna, 29. 
Karłowatość, 30. Mączny, gatunek 
motyli z rodziny omacnicowatych.
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4 5 6 Litery z kratek ze strzałką 
wpisane w kolumnę obok 
krzyżówki dadzą rozwiązanie, 
które należy przesłać na adres 
redakcji do 31 października br.

Rozwiązaniem krzyżówki z nr 10/369 ML jest hasło: "PIERWSZOKLASISTKA".
Nagrodę	wylosoli:	Bożena	Ptaszyńska	z	Lubska	i	Ewa	Gryziec	z	Lubska.	 
Gratulujemy	i	zapraszamy	do	redakcji	po	odbiór	nagród.

NAGRODY KSIĄŻKOWE UFUNDOWAŁA

KSIĘGARNIA ALP
Renata i Przemysław Jędryczkowscy

68-300 Lubsko
Krakowskie Przedmieście 3 
tel. 68 457 36 76
Godziny otwarcia:
Pn.-Pt. 1000 - 1800 Sb. 1000 - 1400

- ARTYKUŁY SZKOLNE I BIUROWE
- GALANTERIĘ PAPIERNICZĄ
- ARTYKUŁY PIŚMIENNICZE
- WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE
- PODRĘCZNIKI SZKOLNE

- USŁUGI KSERO
- ZABAWKI DLA DZIECI
- AKCESORIA ARTYSTYCZNE,
   PLASTYCZNE   I DEKORACYJNE
- UPOMINKI I PREZENTY

W OFERCIE M.IN. POSIADAMY:

SZEROKI ASORTYMENT,
ATRAKCYJNE CENY,
WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE
ORAZ MIŁA I PROFESJONALNA
OBSŁUGA
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

NASZE WALORY TO PRZEDE WSZYSTKIM:

SMACZNEGO!!!

redaktorów Magazynu
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PRZYGOTOWANIE:
Rozkrusz ciastka na drobno (możesz to zrobić w malakserze), wymieszaj z 
kakao z rozpuszczonym masłem.
Wyłóż ciasteczkową masę na dno tortownicy i wokół niej, uklep łyżką. 
Twaróg zmiksuj z cukrem, cukrem wanilinowym, proszkiem budyniowym, 
roztopioną czekoladą, a na końcu z jajkami. Miksuj krótko tylko do połą-
czenia się wszystkich składników.
Twaróg wymieszaj z jajami, cukrem i śmietaną kremówką.
Wyłóż masę serową na spód ciasteczkowy. 
Piecz przez 90 minut w nagrzanym do 130 stopni piekarniku. Zostaw tam 
ciasto do przestudzenia.
Podpraż orzechy ziemne i wysyp je na wierzch upieczonego ciasta.

PRZYGOTOWANIE MASY KRÓWKOWEJ:
Skarmelizuj cukier, dodaj masło i śmietanę kremówkę, 
Mieszaj do zgęstnienia.
Orzechy wyłóż na upieczone ciasto i polej masą krówkową.
Całość włóż do lodówki na 1 godz.

SKŁADNIKI NA CIASTO: 
• herbatniki (400 g)
• kakao w proszku (10 g)
• masło (150 ml) 

SKŁADNIKI DO MASY
SEROWEJ:
• ser śmietankowy (500 g)
• cukier (100 g)
• śmietana kremówka 33% (150 ml)

• jajka (2 szt.)
• orzechy ziemne, najsmaczniejsze, 
solone (100g)

SKŁADNIKI DO MASY 
KRÓWKOWEJ: 
• cukier (100 g)
• masło (80 g)
• śmietana kremówka (80 ml)

SERNIK
Z ORZESZKAMI 
ZIEMNYMI


