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 POLITYKA 

6 grudnia 2021 roku w odpowiedzi na 
wniosek Burmistrza Lubska odbyła się 
Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej 
w Lubsku, podczas której podjęto 
uchwałę w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej Gminy Lubsko na rok 
2021.Gmina Lubsko pozyskała w 
formie dotacji 100.000 zł ze środków 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego 

Lasów Państwowych Nadleśnictwa 
Lubsko. Z tego powodu wystąpiła 
konieczność zmiany uchwały budże-
towej na ten rok w zakresie wpro-
wadzenia pozyskanej dotacji oraz 
zabezpieczenia wkładu własnego na 
zadanie pn. „Remont drogi gminnej 
w obrębie Mierków (Gareja)”.

M.K.

SESJA 
NADZWYCZAJNA 
RADY MIEJSKIEJ
W LUBSKU

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2021 została przyjęta jednogłośnie 14 głosami 
ZA, przy nieobecnym 1 radnym.

25 listopada 2021 roku odbyła się 
XXXIX sesja zwyczajna Rady Miej-
skiej w Lubsku. W obradach udział 
wzięło 15 radnych Rady Miejskiej 
w Lubsku, Burmistrz Lubska Janusz 
Dudojć, Sekretarz Gminy Iwona 
Poszwa, Skarbnik Gminy Anna Gór-
ska, Naczelnicy wydziałów Urzędu 
Miejskiego, kierownicy gminnych 
jednostek oraz spółek, a także sołtysi 
z terenu gminy Lubsko.Na począt-
ku, Burmistrz Lubska przedstawił 
sprawozdanie z prac z okresu mię-
dzysesyjnego.Następnie informacje 
z działań podejmowanych w okresie 
międzysesyjnym przedstawili prze-
wodniczący poszczególnych komisji 
Rady Miejskiej. Podczas sesji podjęto 
uchwały w sprawie:• przyjęcia Gmin-
nego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie 
Lubsko na lata 2022 -2027;• "Rocz-
nego programu współpracy Gminy 
Lubsko z organizacjami pozarządo-
wymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 
rok 2022";• regulaminu określającego 
zasady wynagradzania nauczycieli za-
trudnionych w szkołach i przedszko-
lach dla których organem prowadzą-
cym jest Gmina Lubsko;• Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Gminy Lubsko na 2022 rok;• zmiany 
Uchwały budżetowej Gminy Lubsko 
na rok 2021;• zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Lubsko 
na lata 2021-2036;• zmiany Uchwały 
nr XXV/197/20 Rady Miejskiej w 
Lubsku z dnia 26 listopada 2020 r. w 
sprawie ustanowienia zasad, na jakich 
przewodniczącemu organu wykonaw-
czego jednostki pomocniczej będzie 
przysługiwała dieta;• ustalenia wyso-
kości diet dla radnych Rady Miejskiej 
w Lubsku;• ustalenia wynagrodzenia 
Burmistrzowi Lubska;• udzielenia 
Województwu Lubuskiemu pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej 
na realizację zadania pn. „Opracowa-
nie dokumentacji pod nazwą: Studium 
Planistyczno – Prognostyczne dla pro-

jektu w ramach programu Kolej+”;• 
wyrażenia zgody na podwyższenie 
kapitału zakładowego spółki Lubskie 
Wodociągi i Kanalizacja spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością;• 
przyjęcia "Wieloletniego planu roz-
woju i modernizacji urządzeń wodo-
ciągowych i urządzeń kanalizacyjnych 
na lata 2021-2025", będących w 
posiadaniu Lubskich Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o.Każda z ww. 
uchwał została przyjęta jednogłośnie 
15 głosami ZA.Jedna z podjętych 
podczas sesji uchwał, dotyczyła 
zgody na podwyższenie kapitału za-
kładowego Lubskich Wodociągów 
i Kanalizacji spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością o kwotę 800 000 
zł. Przedstawiająca projekt uchwały 
Sekretarz Gminy Iwona Poszwa wy-
jaśniła, że w przekazywanej kwocie 
800 000 zł - 600 000 zł stanowi po-
zyskana przez Gminę Lubsko dotacja 
ze środków Rządowego Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 dla 
gmin z przeznaczeniem na inwestycje 
realizowane w miejscowościach, w 
których funkcjonowały zlikwidowane 

państwowe przedsiębiorstwa gospo-
darki rolnej na realizację inwestycji 
pn.: „Modernizacja oczyszczalni 
ścieków w Tucholi Żarskiej”. Jak wy-
nika z uzasadnienia do ww. uchwały, 
Spółka jest zobowiązana wykorzystać 
otrzymane środki na wskazane zada-
nie w terminie do grudnia 2023 roku. 
Jak wyjaśnili dalej: Sekretarz Gminy 
Iwona Poszwa oraz Prezes LWiK Sp. 
z o.o. Roman Żaczyk, z przeznaczanej 
dodatkowo kwoty 200 000 zł, LWiK 
zrealizuje zadanie polegające na bu-
dowie kanalizacji w ul. Zamkowej w 
Lubsku, na które Spółka uzyskała już 
pozwolenie na budowę. W ramach 
robót zostanie wykonany również 
odcinek sieci wodociągowej od skrzy-
żowania ul. Zamkowej z ul. Kopernika 
do okolicy Domu Pomocy Społecznej. 
Przeprowadzone prace wodociągowe 
będą stanowiły pierwszy etap zadania, 
w ramach którego docelowo nastąpi 
spięcie z siecią wodociągową w 
obrębie skrzyżowania ul. Dębowej i 
Paderewskiego.Spółka wykorzysta 
otrzymane środki na realizację wska-
zanej powyżej inwestycji na przełomie 

2021/2022 roku.W dalszej części sesji Burmistrz Lubska uzasadnił potrzebę 
wspierania projektu Urzędu Mar-
szałkowskiego w ramach Programu 
Kolej + dotyczącego przywrócenie 
kolejowego połączenia z Bieniowa do 
Lubska. Przy obecnych wyliczeniach, 
gdzie mówi się wstępnie o całkowitym 
koszcie inwestycji na poziomie ok. 30 
mln zł; wkład Gminy byłby w wyso-
kości ok. 700 000 zł. i gdyby tak było, 
to w odniesieniu do ważności inwesty-
cji – nie jest to duży wkład.W ramach 
interpelacji radnych, radny Karol 
Łyczko zawnioskował o zorganizo-
wanie konsultacji społecznych firmy, 
która planuje uruchomić działalność 
na strefie w Górzynie z mieszkańcami 
okolicznych miejscowości. Zapytał 
również o stan procedowania sprawy 
przejęcia przez Gminę Lubsko od 
stowarzyszenia Kado Górzyn infra-
struktury sportowej.Na zakończenie, 
w sprawach różnych, radny Robert 
Słowikowski poruszył temat potrzeby 
regulacji płac urzędników, by praca, 
którą wykonują była należycie wy-
nagradzana.

M.K.

W sesji uczestniczyło 15 radnych. Wszystkie uchwały podjęto jednogłośnie 15 głosami ZA.

XXXIX SESJA ZWYCZAJNA
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU 

Radny Karol Łyczko złożył dwie 
interpelacje, w tym jedną w sprawie 

potrzeby przeprowadzenia konsultacji 
społecznych z przedstawicielami 

firmy z grupy Alumetal, która 
jest w trakcie procedury nabycia 

nieruchomości gruntowej na strefie 
przemysłowej w Górzynie.

Nauczyciele coraz częściej organizują 
uczniom żywe lekcje w terenie, jako, że 
nauka poprzez doświadczanie daje naj-
lepsze efekty. Wiedzą o tym nauczyciele 
Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Lubsku, którzy pod 
koniec listopada br. zorganizowali taką 
lekcję uczniom z klasy III a.Wizyta w 
ratuszu spotkała się wśród dzieci z dużym 
zainteresowaniem. Rozmowa z Burmi-
strzem Lubska, opowieści o lubskich 
zabytkach i związanych z nimi historiach 
oraz legendach były dla dzieci bardzo 
ciekawe. W ramach zajęć relaksacyjnych, 
uczniowie wypełniali krzyżówki, rebusy, 
a chętni malowali obrazki, z których 
zrobiono wystawę w holu ratusza.

M.K.

Dzieci chętnie zaangażowały się 
w rozwiązanie przygotowanych 

łamigłówek, rebusów, krzyżówek. 
Wykazały się przy tym dużą wiedzą 
regionalną.Część dzieci wykonała 

rysunki, dla których motywem 
przewodnim były lubskie zabytki

Uczniowie klasy III a z SP3 dowiedzieli się jak przebiega sesja Rady Miejskiej. Wśród dzieci zostali wybrani 
przewodniczący Rady i dwóch wiceprzewodniczących, burmistrz oraz skarbnik Gminy.Część dzieci 

wykonała rysunki, dla których motywem przewodnim były lubskie zabytki

Nauka poprzez doświadczanie

O tym, że ta metoda jest skuteczna 
i dobra dla obu stron, przekonał się 
Pan Jerzy, który zdecydował się 
odpracować swoje zadłużenie wzglę-
dem Gminy Lubsko zatrudniając się 
w Ośrodku Sportu i Rekreacji. Pan 
Jerzy od początku zdobył sympatię i 
szacunek wśród współpracowników 
oraz w oczach Dyrektora jednostki 
Roberta Ściłby.Dyrektor zadowolony 
z pracy Pana Jerzego, ale także z jego 
pracowitości, uczciwego podejścia do 
powierzonych mu zadań, podziękował 
mu za zaangażowanie w sprawy OSiR.
Zgodnie z zarządzeniem nr 135/z/2020 
Burmistrza Lubska z dnia 30 grudnia 
2020 roku, istnieje możliwość zmniej-
szenia przez najemców zadłużenia 
wobec Gminy Lubsko powstałego w 
wyniku nieregulowanych zobowiązań 
czynszowych, ewentualnie odszko-
dowania za bezumowne korzystanie 
z lokalu, innych opłat niezależnych 
od właściciela lokalu, pokrycia kosz-
tów sądowych i egzekucyjnych oraz 
naliczonych odsetek w oparciu o sto-
sowny aneks do umowy najmu lokalu 

mieszkalnego lub umowę o spłatę 
zadłużenia w formie świadczenia 
rzeczowego – pracy na rzecz Gminy 
Lubsko.Propozycja spłaty zadłużenia 
w formie świadczenia pracy kierowa-
na jest do wszystkich najemców, jak 
również do pełnoletnich członków 
ich rodzin, którzy są współodpo-
wiedzialni za powstałe zadłużenie. 
Zakres świadczeń w formie pracy 
może obejmować wszelkie czynno-
ści porządkowe oraz drobne prace 
konserwacyjne i remontowe, w zależ-
ności od umiejętności dłużnika oraz 
potrzeb jednostek organizacyjnych 
Gminy Lubsko, spółek gminnych oraz 
samorządowych instytucji kultury.
Szczegółowych informacji na temat 
świadczenia pracy przez zadłużonych 
najemców na rzecz Gminy Lubsko, 
udziela Zakład Gospodarowania 
Mieniem Komunalnym w Lubsku: ul. 
Powstańców Wlkp. 3, tel. 68 457 61 
38, w godzinach pracy jednostki, tj. 
pon.7:00-16:00, wt.-czw.7:00-15:00, 
pt.7:00-14:00.

M.K.

Możesz odpracować swój 
dług wobec Gminy Lubsko

Możesz odpracować swój dług wobec Gminy Lubsko. Z formy tej skorzystał 
Pan Jerzy, który otrzymał pracę w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lubsku

8 grudnia 2021 roku uczniowie trze-
ciej klasy branżowej przy Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
im. Jana Pawła II w Lubsku wraz z 
opiekunem przyszli do Urzędu Miej-
skiego w Lubsku, by w ramach zajęć z 
wiedzy o społeczeństwie uczestniczyć 

w lekcji samorządowej. Uczniów 
powitała Sekretarz Gminy Iwona Po-
szwa, która opowiedziała o zadaniach 
samorządu oraz przedstawiła, jakie 
sprawy obywatelskie oraz w którym 
biurze można załatwić w Urzędzie.

M.K.

Tego typu lekcje są bardzo potrzebne i przynoszą dużą korzyść, gdyż uczą 
młodzież samodzielności w załatwianiu własnych spraw

Samorządowa 
lekcja w terenie

 W GMI NI E 
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Odpowiedzialność za 
utrzymanie urządzeń 
melioracji wodnych

 W GMINIE  W GMI NI E 

BUDUJĄC WIELKIE LUBSKO C.D.
Dofinansowanie na remont 
drogi w Garei pozyskane 
ostatnim rzutem na taśmę!

Na wniosek Burmistrza Lubska w dniu 
6 grudnia 2021 roku odbyła się nadzwy-
czajna sesja Rady Miejskiej w Lubsku, 
podczas której podjęto uchwałę w sprawie 
zmiany budżetu Gminy Lubsko na 2021 
rok w zakresie zabezpieczenia w budże-
cie 150 000 zł na remont drogi gminnej 
do Garei, w tym 100 000 zł w formie 
dotacji pozyskanej przez Gminę Lubsko 
z Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasów Państwowych Nadleśnictwa 
Lubsko, natomiast 50 000 zł ze środków 
własnych Gminy Lubsko.Jest to druga 

inwestycja dofinansowana ze środków 
Lasów Państwowych Nadleśnictwa 
Lubsko na przestrzeni ostatnich lat. Na 
podobnych zasadach w 2020 roku Gmina 
Lubsko wyremontowała most w Tarno-
wie, pozyskując wówczas na ten cel 280 
000,00 zł. Tegoroczne dofinansowanie 
będzie realizowane w ramach wsparcia 
administracji publicznej, w szczegól-
ności samorządowej z uwzględnieniem 
zintegrowania tych przedsięwzięć z 
wykorzystaniem środków Lasów Pań-
stwowych na podstawie zarządzenia nr 
58 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 
z 7 sierpnia 2018 roku w sprawie realizacji w 
Lasach Państwowych wspólnych przedsięwzięć 

drogowych, mających związek z gospodarką leśną.
M.K.

Pierwsze rozmowy w tej sprawie były prowadzone w 
dniu 5 listopada br., kiedy Burmistrz Lubska Janusz 

Dudojć spotkał się z Nadleśniczym Nadleśnictwa Lubsko 
Leszkiem Banachem, Sekretarzem Marcinem Fliesem 

oraz pracownikami jednostki Joanną Marcinów i Klaudią 
Jakuszewicz.Choć nie było pewności jak sprawa się 
zakończy, to dziś wiemy, że Gmina otrzyma dotację i 

zrealizuje zadanie.

Stan drogi do i w Garei jest bardzo zły. Inwestycja zakłada 
remont drogi poprzez ułożenie dywanika asfaltowego.

Wyremontowano drogi 
gminne w Lubsku

Zakończono remont dróg gmin-
nych: ul. Stolarskiej, Jodło-
wej, Geodetów oraz Osiedla 
Łużyckiego w Lubsku. Ww. 
drogi zostały wyłożone nowym 
dywanikiem asfaltowym.Zada-
nie sfinansowano ze środków 
własnych Gminy Lubsko.

M.K.

Nie straszna będzie nawet zima

Na wiatach nad zalewem Karaś zamontowano plandeki, 
które ochraniają przed chłodem, deszczem i wiatrem.

Dodatkowo atmosferę podgrzewają ogrzewacze 
tarasowe. Dokonane ulepszenia są wynikiem 

współpracy OSiR i Gminy Lubsko (GKRPA). ►

Uruchomiono oświetlenie w obrębie skrzyżowania 
ul. Poznańskiej z obwodnicą Lubska (rondo 

Osadników Wojskowych w kierunku Górzyna).

Jest jaśniej, jest bezpieczniej

Kompleksowy remont dachu 
budynku po byłym USC

W ramach trwającej inwestycji, wykonano grun-
towny remont dachu budynku przy al. Wojska 
Polskiego 2a (dawny USC).Wykonano docieplenie 
stropodachu wełną termoizolacyjną metodą wdmu-
chiwania, wymieniono obróbki blacharskie oraz 
rynny (opierzenie zostało zamontowane, zostawia-
jąc rezerwę na przyszłe prace elewacyjne obiektu). 
Dokonano również nowego pokrycia dachu papą.

M.K. Wykonanie ogrzewania
w świetlicy wiejskiej
i OSP w Starej Wodzie

Modernizacje systemów 
centralnego ogrzewania 

w świetlicach wiejskich w 
Mierkowie i Starej Wodzie 

finansowane są ze środków 
z budżetu Gminy Lubsko.

W dniu 23 listopada 2021 roku Bur-
mistrz Lubska Janusz Dudojć gościł 
w lubskim ratuszu przedstawicieli 
miasta partnerskiego Forst (Lausitz) z 
Niemiec.Sven Zuber członek Zarządu 
Miasta Forst wraz z tłumaczką Anetą 
Baluszek przybyli do Lubska, by 
rozmawiać o wznowieniu współpracy, 
której idea wynika z zawartej w 2000 
roku między Lubskiem, Brodami oraz 
Forst (Lausitz) umowy partnerskiej.
Burmistrz Lubska nakreślił spo-
łeczno-gospodarczą sytuację gminy, 
poinformował o obecnych działa-
niach oraz o planach na przyszłość.
Poinformował również o trwających 
staraniach Gminy Lubsko o nieod-
płatne przejęcie od KOWRu pałacu w 
Dłużku. Jeśli sprawa zakończy się dla 
Lubska pozytywnie, wówczas wszel-
kie projekty powiązane z zagadnie-
niem przywrócenia pałacu do dobrej 
kondycji oraz funkcjonowania – będą 
doskonałym podłożem i obszarem 
partnerskich działań.Samorządowcy 

wspomnieli dawne projekty, zarówno 
te miękkie, jak np. wspólne spotka-

nia, konferencje, polsko-niemieckie 
wydawnictwa, wymiany młodzieży, 

jak i te inwestycyjne w zakresie 
budowy ścieżki rowerowej na trasie 
Jasień-Lubsko-Brody-Forst, a także 
projekt drogowy, w ramach którego 
Lubsko wyremontowało ul. Przemy-
słową.Rozmówcy zgodnie zauważyli 
potrzebę wznowienia współpracy 
opartej na bazie dotychczasowych 
doświadczeń. Podjęli także wstępne 
rozmowy na temat wizyty w Forst 
w okresie wakacyjnym 15-osobowej 
grupy dzieci z Polski w ramach sporto-
wego obozu. Burmistrz wspomniał, że 
podczas ostatniego spotkania z Panią 
Burmistrz Forst Simone Taubenek 
z okazji Gali Sportu w lutym 2020 
roku, zaplanowali dalsze spotkania w 
celu wypracowania planu wspólnych 
przedsięwzięć. Niestety nasilająca się 
pandemia i negatywne skutki, jakie 
wywołała ograniczyły, a niekiedy 
uniemożliwiały partnerskie działania.
Po upływie niemal dwóch lat, miasta 
wracają do rozmów i dyskusji. 

M.K.

SPOTKANIE W SPRAWIE WZNOWIENIA WSPÓŁPRACY
PARTNERSKIEJ LUBSKA I FORSTU

Trwają prace w 
zakresie wyko-
nania ogrzewania 
w budynku świe-
tlicy wiejskiej i 
O c h o t n i c z e j 
Straży Pożarnej 
w Starej Wodzie 
z odnawialnych 
źródeł energii. W 
ramach zadania 
zostanie zamon-
towana pompa 
ciepła.Tożsame 
prace ruszą nie-
bawem w świe-
tlicy wiejskiej w 
Mierkowie.

M.K.

W lubskim ratuszu gościli Sven Zuber członek Zarządu Miasta Forst oraz 
tłumaczka Aneta Baluszek. Sven Zuber wrócił myślą do dawnych projektów 
sportowych, których pomysłodawcą i głównym organizatorem był Burmistrz 
Lubska, pełniący ówcześnie funkcję nauczyciela, a potem dyrektora OSiR.
Samorządowcy poruszyli również ważny aktualnie problem migrantów. Jak 

wskazali przedstawiciele z Forst, jest to w Niemczech problem coraz większej 
skali, bardzo odczuwalny na terenach przygranicznych.

W I kwartale 2022 roku planowane 
jest spotkanie włodarzy miast/gmin 
partnerskich Lubska i Forst (Lausitz) 

w celu wyznaczeniu kierunków i 
zasad dalszej współpracy.

Czy wiesz, że…
Czyste Powietrze to program kiero-
wany do właścicieli i współwłaścicieli 
domów jednorodzinnych lub wydzie-
lonych w budynkach jednorodzinnych 
lokali mieszkalnych z wyodrębnioną 
księgą wieczystą. Gmina Lubsko 
uczestniczy w realizacji Programu 
Czyste Powietrze. Jednym z działań 
jest prowadzenie Gminnego Punktu 

Konsultacyjno-Informacyjnego Pro-
gramu Czyste Powietrze, który zloka-
lizowany jest w lubskim ratuszu, przy 
Placu Wolności 1, w sali nr 6 na par-
terze budynku i jest czynny od ponie-
działku do piątku w godzinach 10:30 
-12:30, tel. 533 528 249. Skorzystaj z 
bezpłatnej pomocy w przygotowaniu 
wniosku o dofinansowanie na wymia-
nę źródła ciepła i termomodernizację 
domu. Więcej informacji na temat 
Programu Czyste Powietrze: https://
portal.wfosigw.zgora.pl/

M.K.

Konferencja Programu „Czyste 
powietrze”

W dniach 30 listopada i 14 grudnia 
2021 roku w Galerii Artystycznej 
„Mała” Biblioteki-Centrum Kultury 
im. Jana Raka w Lubsku odbyły się 
konferencje Programu Czyste Po-
wietrze skierowane do mieszkańców 
gminy Lubsko. W obu przypadkach 
prelegentem była Anna Paulus, peł-
niąca z ramienia Gminy Lubsko 
funkcję koordynatora Programu. Było 
to drugie i trzecie z kolei spotkanie 
w tej tematyce. Zainteresowanie 

mieszkańców jest duże. Preferowane 
są jednak porady indywidualne w 
punkcie konsultacyjnym działającym 
przy Urzędzie Miejskim w Lub-
sku. Podczas konferencji poruszono 
kwestię zanieczyszczania powietrza, 
poprzez spalanie paliw stałych w 
piecach i kotłach domowych, a także 
odpowiedzialności za środowisko. 
Wyjaśniono istotę Programu Czyste 
Powietrze, tzn. do kogo program jest 

skierowany, jakie warunki należy 
spełnić, aby wziąć w nim udział. 
Omówiono przeznaczenie programu, 
podpowiedziano jak uzyskać, udziela-
ną w ramach programu dotację, bądź 
kredyt i jakie są drogi wnioskowania. 
Przybliżono również jakie warunki 
należy spełnić i jakie dokumenty na-
leży przedstawić, aby poprawnie się 
rozliczyć. Prowadząca konferencję 
Anna Paulus poinformowała miesz-

kańców, że w ramach podpisanego 
porozumienia z WFOŚiGW w Zielo-
nej Górze, Gmina Lubsko prowadzi 
punkt konsultacyjno – informacyjny 
dla mieszkańców gminy, w którym 
informuje o zasadach programu, a 
także pomaga w przygotowaniu wnio-
sków o dofinansowanie. Po spotkaniu 
zaplanowano chwilę na pytania od 
przybyłych na konferencję. 

M.K.

Lubskie wiadomości nt. 
Programu Czyste Powietrze

Gmina Lubsko, jako współrealizator Programu Czyste Powietrze, podejmuje różnorodne działania informacyjne, wśród 
których są także organizowane cyklicznie konferencje

Kolejna konferencja planowana jest
w lutym 2022 roku

Niegdyś grała tam muzyka.
Może ktoś wyprawił bal…
Dzisiaj szumi brzoza cicha.
Niesie nuty w śnieżną dal.

Może jeszcze blask rozświetli
Pałacowych okien mrok.
Może jeszcze w takt muzyki
Ktoś postawi skoczny krok…

Dłużek jest wsią o metryce średnio-
wiecznej. W 1858 roku we dworze 
w Dłużku przyszła na świat Augusta 
Wiktoria, córka Friedricha Chri-
stiana Augusta, panującego księcia 
Schleswig-Holstein, późniejsza żona 
Wilhelma II – cesarza Niemiec. Po 
1945 roku pałac był własnością PGR 
i zostały w nim wydzielone lokale 

mieszkalne oraz biurowe. Po likwi-
dacji PGR znalazł się w gestii Agencji 
Własności Rolnej Skarbu Państwa. 
Po 2000 roku mieszkające w pałacu 
rodziny zostały wykwaterowane. 
Obecnie obiekt jest nieużytkowany.

M.K. 

Położony w zachodniej części Dłużka pałac, stanowi element dominujący 
w zespole pałacowo-parkowym, w skład którego wchodzą: usytuowane 
wokół dziedzińca zabudowania gospodarcze oraz park. Zachowały się 
również fragmenty fosy. Opodal zespołu znajduje się kościół.

PAŁAC W DŁUŻKU
- HISTORYCZNA PERŁA
ZIEMI LUBSKIEJ

Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie Krajowy Zarząd Go-
spodarki Wodnej informuje, że w myśl 
art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 
roku Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 
r., poz. 624 ze zm.) utrzymywanie 
urządzeń melioracji wodnych należy 
do zainteresowanych właścicieli grun-
tów. Zgodnie z art. 197 ww. ustawy 
urządzeniami melioracji wodnych są 
rowy wraz z budowlami związanymi 
z nimi funkcjonalnie. Jednocześnie 
wykonywanie prac konserwacyjnych 
zapewniających drożność rowów 

melioracyjnych musi być zgodne z 
obowiązującymi przepisami z zakresu 
ochrony środowiska oraz ochrony 
przyrody. W przypadku niewykonania 
obowiązku utrzymywania urządzeń 
melioracji wodnych, właściwy organ 
Wód Polskich wydaje decyzję ad-
ministracyjną, ustalającą omawiane 
obowiązki, zawierającą szczegółowe 
zakresy i terminy wykonywania prac 
konserwacyjnych, proporcjonalnie do 
odnoszonych korzyści przez zaintere-
sowanych właścicieli gruntów.

M.K.

Dbanie o drożność rowów musi być zgodne z obowiązującymi przepisami
z zakresu ochrony środowiska oraz ochrony przyrody.
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Apel z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości 
W dniu 15 listopada 2021 r. w Ko-
mendzie Powiatowej PSP w Żarach 
odbył się uroczysty apel z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości. 
Uroczystość ze względu na sytuację 
epidemiologiczną jaka obecnie panuje 
miała skromny charakter. W uroczy-
stości uczestniczył Starosta powiatu 
żarskiego Józef Radzion. Podczas ape-
lu nastąpiło odczytanie komunikatu o 
nadaniu wyższych stopni dla straża-
ków i mianowań na wyższe stanowi-
ska służbowe. Komendant Powiatowy 
PSP w Żarach st. kpt. Mariusz Mo-
rawski z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości wyróżnił strażaków 
i pracowników cywilnych nagrodami 
finansowymi. Lubuski Komendant 
Wojewódzki Państwowej Straży 
Pożarnej w Gorzowie Wlkp. nadał z 
dniem 11 listopada stopień:młod-
szego ogniomistrza dla Ariela Puzio, 
sekcyjnego dla Mateusza Karolczaka. 
Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Żarach nadał z 
dniem 11 listopada stopień:starszego 
strażaka dla Patryka Pałygi. Komen-

dant Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Żarach z dniem 1 grudnia 
2021 roku mianował na wyższe sta-
nowisko służbowe - Dowódca zmiany: 
Marcina Jakubika, Ratownik kierowca: 
Pawła Drozdka, Ratownik: Adriana 
Karczewskiego, Mateusza Karolczaka, 
Macieja Maćków, Grzegorza Macie-
rzyńskiego, Bartłomieja Warężaka. 
Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Żarach z okazji Dnia 
Niepodległości przyznał dodatkową 
nagrodę finansową za szczególną 
dbałość, termin realizacji powierzo-
nych zadań i czynności przynoszące 
wymierne oszczędności dla:Agnieszki 
Borowicz, Tomasza Habowskiego, 
Pawła Jordana, Michała Jurkowskie-
go, Grzegorza Macierzyńskiego, Piotra 
Makowskiego, Rafała Skibińskiego, 
Krzysztofa Sienkiewicza, Dawida Wil-
czyńskiego. Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w Żarach 
z okazji Dnia Niepodległości przyznał 
nagrody finansowe za wykazanie 
się szczególnym zaangażowaniem i 
profesjonalizmem w prowadzonych 
działań ratowniczych w związku ze 
103 zdarzeniami wywołanymi silnymi 

wiatrami w dniu 21 października 2021 
roku dla: Joanny Sokalskiej i Dawida 
Lewandowskiego. Komendant Powia-
towy Państwowej Straży Pożarnej w 
Żarach z okazji Dnia Niepodległości 
przyznał nagrody finansowe za udział 
w Lubuskiej Kompanii Honorowej 
funkcjonariuszy:Pawła Drozdka, Ad-
riana Karczewskiego, Przemysława 
Podedwornego, Bartłomieja Waręża-
ka. Komendant Powiatowy Państwo-
wej Straży Pożarnej w Żarach z okazji 
Dnia Niepodległości przyznał nagrodę 
finansową za pozyskanie środków 
finansowych na Mistrzostwa Polski 
Strażaków w Futsalu dla: Łukasza 
Rubczyńskiego. Komendant Powia-
towy Państwowej Straży Pożarnej w 
Żarach z okazji Dnia Niepodległości 
przyznał nagrody finansowe za ob-
sługę Mistrzostw Polski Strażaków w 
Futsalu dla: Sebastiana Horodyskiego, 
Marcina Jakubika, Piotra Pałęgi, Ka-
tarzyny Tomaszewskiej. Komendant 
Powiatowy Państwowej Straży Po-
żarnej w Żarach z okazji Dnia Niepod-
ległości przyznał nagrody finansowe 
w związku z akcją ratowniczą, która 
miała miejsce w dniu 2 września 2021 

r. podczas pożaru 
budynku wielo-
rodzinnego dla: 
Dawida Browczu-
kowskiego, Adria-
na Cecuły, Marka 
Chudka, Marcina 
Jakubika, Piotra 
Jarosiewicza, Ma-
teusza Karbowe-
go, Tomasza Ko-
walczuka, Patryka 
Pałygi, Wojciecha 
Szczepanowicza.

*

Kolizja samochodu
osobowego z jeleniem
W dniu 27 listopada 2021 r. o godzinie 
11:22 dyżurny Stanowiska Kiero-
wania Komendanta Powiatowego w 
Żarach otrzymał zgłoszenie o kolizji 
drogowej samochodu osobowego 
z jeleniem. Zdarzenie powstało na 
drodze wojewódzkiej nr 289 przy m. 
Biecz. Natychmiast dyżurny zadys-
ponował trzy zastępy z JRG Lubsko i 
OSP Brody. Po przyjeździe na miejsce 
kolizji zastano samochód osobowy 
marki Peugeot 307 z uszkodzonym 
przodem i dachem, znajdujący się po 
za drogą na terenie podmokłym, w 
bliskiej odległości na poboczu leżał 
martwy jeleń. Działania zastępów 

polegały na zabezpieczeniu 
miejsca zdarzenia, odłączeniu 
akumulatora w samochodzie, 
udzieleniu kwalifikowanej 
pierwszej pomocy dla kierow-
cy Peugeota. Cała akcja trwała 
ponad godzinę.

*
Pożar w Cocimku
Pożar budynku mieszkalnego 
w Chocimku wybuchł 11grud-

nia o godz. 20.50. Na szczęście nikt 
nie został poszkodowany. Działania 
straży polegały na ewakuacji zwierząt 
domowych, podaniu piany sprężonej 
na palący się parter i poddasze  bu-
dynku. W działaniach brały udział 
trzy zastępy z JRG Lubsko i trzy za-
stępy OSP z Górzna,  Chocicza i Starej 
Wody oraz pogotowie energetyczne. 
Zdarzenie trwało 3 godziny. Na por-
talu zrzutka.pl została utworzona 
zbiórka na pomoc dla rodziny. Bardzo 
prosimy nawet o symboliczne wpłaty, 
które mogą pomóc rodzinie powrócić 
do normalnego życia. Więcej informa-
cji w linku: https://zrzutka.pl/acjfbm

opr. M.Sienkiewicz

KRONIKA STRAŻACKA
 W GMINIE 

„BLOKADA KTÓRA POMAGA”

	 Zgodnie	z	art.	42	§	2	kk	Sąd	
orzeka,	 na	 okres	 nie	 krótszy	 niż	 3	
lata, zakaz prowadzenia wszelkich 
pojazdów	albo	pojazdów	określone-
go	 rodzaju,	 jeżeli	 sprawca	w	czasie	
popełnienia	przestępstwa	wymienio-
nego	w	§	1	był	w	stanie	nietrzeźwości,	
pod	wpływem	środka	odurzającego	
lub	zbiegł	z	miejsca	zdarzenia	okre-
ślonego	w	art.	173,	art.	174	 lub	art.	
177.Wspomniany	wyżej	okres	zakazu	
prowadzenia pojazdu, nawet przy jego 
minimalnym	wymiarze,	jest	więc	dużą	
dolegliwością	w	życiu	codziennym	dla	
osoby	nią	dotkniętym.	Istnieje	jednak	
przewidziane	 przez	 ustawodawcę	
rozwiązanie,	które	dolegliwość	 tego	
środka	 karnego	 może	 w	 sposób	
istotny	 złagodzić.	 Jak	 stanowi	 art.	
182a	§	1	kkw	jeżeli	zakaz	prowadze-
nia	pojazdów	był	wykonywany	przez	
okres	co	najmniej	połowy	orzeczone-
go	wymiaru,	a	w	przypadku	zakazu	
prowadzenia pojazdów orzeczonego 
na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodek-
su	karnego	przez	okres	co	najmniej	

10	 lat,	 sąd	może	 orzec	 o	 dalszym	
wykonywaniu	 tego	 środka	karnego	
w postaci zakazu prowadzenia po-
jazdów	niewyposażonych	w	blokadę	
alkoholową,	o	której	mowa	w	art.	2	
pkt 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 
r.	-	Prawo	o	ruchu	drogowym	(Dz.	U.	z	
2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087 
i	1517),	 jeżeli	postawa,	właściwości	
i warunki osobiste sprawcy oraz 
zachowanie w okresie wykonywania 
środka	karnego	uzasadniają	przeko-
nanie,	że	prowadzenie	pojazdu	przez	
tę	osobę	nie	zagraża	bezpieczeństwu	
w	komunikacji.	Przepis	art.	182	§	1	
stosuje	się	odpowiednio.„O	zmianie	
sposobu wykonywania zakazu pro-
wadzenia pojazdów orzeczonego 
na podstawie art. 42 § 3 lub 4 k.k. 
postanawia	sąd,	który	wydał	wyrok	
w	pierwszej	 instancji.	Decyzja	sądu	
ma	charakter	fakultatywny,	a	ocenie	
podlegają:a)	postawa	sprawcy	 (cho-
dzi	o	postawę	po	popełnieniu	prze-
stępstwa,	w	 szczególności	 o	 różne	
formy	zachowania	i	zadośćuczynienia	
wobec pokrzywdzonego, starania 
o	 naprawienie	 szkody,	 wyrażoną	

skruchę,	bezzwłoczne	poddanie	 się	
wszystkim	 rygorom	wynikającym	z	
wyroku	itp.);b)	właściwości	i	warunki	
osobiste	sprawcy	(stan	zdrowia,	cechy	
osobowości,	 charakteru,	 utrwalone	
sposoby reagowania na stres i sytu-
acje	 trudne,	stabilizacja	 trybu	życia,	
warunki	 rodzinne	 i	 środowiskowe,	
stabilność	 społecznie	 pożądanych	
postaw itp.);c) zachowanie w okre-
sie	wykonywania	 środka	 karnego	
(przestrzeganie	porządku	prawnego,	
nienadużywanie	 alkoholu,	 unikanie	
środowisk	patologicznych	 itp.).”	 (K.	
Postulski [w:] Kodeks karny wyko-
nawczy.	Komentarz,	wyd.	IV,	Warsza-
wa	2017,	art.	182(a).)Czym	jest	bloka-
da	alkoholowa?	Definicję	znajdziemy	
w art. 2 pkt 84 ustawy z 20.06.1997 
r.	–	Prawo	o	ruchu	drogowym	zgod-
nie	z	którym	blokada	alkoholowa	to	
urządzenie	 techniczne	 uniemożli-
wiające	uruchomienie	silnika	pojazdu	
silnikowego i pojazdu szynowego, w 
przypadku	gdy	 zawartość	 alkoholu	
w	wydychanym	przez	 kierującego	
powietrzu	wynosi	co	najmniej	0,1	mg	
alkoholu	w	1	dm3;	Pojazd	silnikowy	i	

pojazd	szynowy	może	być	wyposażo-
ny	w	blokadę	alkoholową	montowaną	
przez	producenta	urządzenia	lub	jego	
upoważnionego	przedstawiciela	Kali-
brację	blokady	alkoholowej	wykonuje	
się	co	12	miesięcy.	Pierwszą	kalibra-
cję	 blokady	 alkoholowej	wykonuje	
się	 przed	montażem	urządzenia	w	
pojeździe.	Producent	urządzenia	 lub	
jego	 upoważniony	 przedstawiciel	
przeprowadza	 kalibrację	 blokady	
alkoholowej	 i	wystawia	 dokument	
potwierdzający	jej	kalibrację.	Gdy	Sąd	
już	wyrazi	 zgodę	na	poruszanie	 się	
pojazdem	wyposażonym	w	blokadę	
alkoholową,	konieczne	jest	najczęściej	
ponowne	zdanie	egzaminu	na	prawo	
jazdy	określonej	kategorii.	Dlatego	też	
ustawodawca	przewidział	w	art.	178a	
§	2	kkw,	że	w	przypadku	orzeczenia	
sądu	o	dalszym	wykonywaniu	środka	
karnego w postaci zakazu prowadze-
nia	 pojazdów	niewyposażonych	w	
blokadę	alkoholową,	zakazu	tego	nie	
stosuje	się	w	przypadku	prowadze-
nia pojazdów wykorzystywanych do 
nauki	 jazdy	 i	 egzaminowania,	 jeżeli	
skazany	jest	osobą	szkoloną	lub	eg-

zaminowaną	w	trybie	przewidzianym	
przepisami	ustawy	z	dnia	5	stycznia	
2011	 r.	o	kierujących	pojazdami	 lub	
ustawy	z	dnia	6	września	2001	 r.	o	
transporcie	drogowym.	Tak	więc	 je-
dyną	sytuacją,	w	której	osoba	może	
poruszać	się	pojazdem	bez	zamonto-
wanej blokady alkoholowej jest nauka 
jazdy	 lub	 egzamin	na	prawo	 jazdy.	
Na	zakończenie	należy	nadmienić,	że	
jeżeli	skazany	rażąco	naruszył	porzą-
dek	prawny	w	zakresie	dotyczącym	
bezpieczeństwa	ruchu	drogowego,	w	
szczególności	popełnił	przestępstwo	
przeciwko	bezpieczeństwu	w	komu-
nikacji,	 sąd	może	orzec	o	uchyleniu	
wobec	takiej	osoby	możliwości	poru-
szania	 się	pojazdem	wyposażonym	
w	blokadę	alkoholową,	a	tym	samym	
zakaz prowadzenia pojazdu powróci 
do	wyjściowego	stanu	z	orzeczenia,	
którym	go	nałożono.	

Adwokat	Michał	Wójcicki

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

KRONIKA POLICYJNA
Policjanci zawsze reagują na zgłoszenia 
obywateli i starają się pomóc w każdej 
sytuacji. Podobnie było w poniedziałkowy 
poranek (29 listopada), kiedy do  dyżurnego 
Komisariatu Policji w Lubsku wpłynęło 
zgłoszenie dotyczące nietypowej interwencji. 
Kobieta poinformowała, że w samochodzie 
osobowym zatrzasnęła kluczyki od auta a w 
środku jest 10-miesięczne dziecko. Policjanci: 
sierżant sztabowy Dariusz Syska oraz starszy 
sierżant Piotr Rudziak natychmiast udali się 
na miejsce. Okazało się, że zgłaszająca posa-
dziła synka w foteliku, ale w momencie, kiedy 
przemieszczała się, aby wsiąść za kierownicę, 
maluch wcisnął przycisk na kluczykach, które 
kobieta pozostawiła na wspomnianym fote-
liku. Funkcjonariusze musieli działać szybko, 
ponieważ na dworze i w samochodzie było 
bardzo zimno; dodatkowo zdenerwowany 
całą sytuacją chłopczyk płakał, zdjął buciki i 
czapkę. Po wybiciu tylnej szyby, nie można 
było dostać się do drzwi samochodu,więc je-
den z policjantów wszedł do wnętrza pojazdu 
przez wybite okno, ubrał malucha i przekazał 
go szczęśliwej mamie.

*
W ostatnim czasie na terenie Lubska doszło 
do kilkudziesięciu przypadków uszkodzeń po-
jazdów  zaparkowanych w różnych punktach 
miasta. Nieznana osoba, bądź osoby miały 
oddawać strzały z wiatrówki nocą, uszkadza-
jąc karoserię i szyby w pojazdach. Policjanci z 
lubskiego komisariatu podjęli natychmiastowe 
działania w kierunku ustalenia i zatrzymania 
osoby odpowiedzialnej za te chuligańskie 
czyny. Dzięki pracy operacyjnej oraz licznym 
sygnałom napływającym od mieszkańców 
Lubska, które były weryfikowane i sprawdzane 
na bieżąco w nocy (8/9 grudnia) zatrzymano 
do tej sprawy dwóch mężczyzn w wieku 18 i 
19 lat. Cały czas zgłaszają się pokrzywdzeni. Z 
otrzymanych informacji wynika, że do zdarzeń 
doszło na przestrzeni kilku dni. Odnotowano 
już kilkadziesiąt przypadków tego typu uszko-
dzeń, głównie to wybite szyby, uszkodzona 
karoseria, ale również odnotowano przypadki 
wybicia okien w domach. Trwają czynności 
procesowe w tej sprawie. Policjanci zbierają 
materiał dowodowy. 

*
Popularność transakcji kupna i sprzedaży 
przez Internet jest bardzo duża. W łatwy 
sposób możesz pozbyć się rzeczy, której już 
nie używasz albo kupić coś w atrakcyjnej 
cenie. Dostęp do takich ofert jest szybki i pro-
sty, dlatego zyskuje na popularności, jednak 
niesie za sobą pewne ryzyko. Również oszuści 
działają w tej przestrzeni, w ostatnim czasie do 
żarskiej komendy wpłynęło kilkanaście zawia-
domień dotyczących oszustwa przez Internet.
Działanie oszusta jest proste: podszywa się 
pod kupującego za pośrednictwem znanego 
komunikatora, na telefon komórkowy wysłał 
wiadomość z zapytaniem, czy ogłoszenie jest 
aktualne. W kolejnej, że zapłaci za towar i prosi 
o wysyłkę. W wiadomości załączony jest link 
do strony za pomocą , której sprzedający ma 
odebrać rzekomo przelane pieniądze, jednak 
wcześniej musi podać dane z karty płatniczej. 
Pokrzywdzony wpisuje dane swojej karty, pie-
niądze jednak nie wpływają na jego konto, co 
więcej traci on swoje oszczędności, a kontakt 
z kupującym się urywa.Bądźmy ostrożni po-
dając w Internecie numer swojej karty kredy-
towej, przestrzegajmy kilku zasad ograniczając 
ryzyko:nie klikaj żadnych odsyłaczy w wiado-
mości przesłanej sms-em, za pośrednictwem 
komunikatora, czy e-maila: odsyłacze te 
często prowadzą do sfałszowanych stron lub 
stron zainfekowanych szkodliwymi programa-
mi; kiedy kupujący lub sprzedający prosi cię o 
zainstalowanie nieznanego oprogramowania 
na telefon lub komputer, zastanów się – to 
może być program do szpiegowania twoich 

ruchów na klawiaturze, w ten 
sposób oszust widzi pulpit two-
jego laptopa i tak zdobywa twoje 
hasła do logowania; nie otwieraj 
załączników do wiadomości, jeżeli 
masz jakiekolwiek wątpliwości do-
tyczące nadawcy; czytaj regulamin 
portalu aukcyjnego i stosujmy 
się do niego –to sposób zabez-
pieczenia, przestrzeganie reguł 
w nim zawartych pozwoli nam 
bezpiecznie korzystać z zakupów; 
wiele serwisów aukcyjnych propo-
nuje ubezpieczenie transakcji oraz 
program zapewniający ochronę 
kupującym,-szczególnie uważnie 
przyjrzyjmy się ofercie, która za-
wiera bardzo zaniżoną cenę w stosunku do 
innych ofert szczególnie jeśli chodzi o telefony 
komórkowe lub inny sprzęt elektroniczny; 
czytaj komentarze innych osób kupujących 
na portalach aukcyjnych, duża liczba nega-
tywnych komentarzy może świadczyć o nie-
uczciwości sprzedającego; unikajmy zakupów 
poza aukcją.

*
Na portalach internetowych oraz na Face-
booku pojawiła się nieprawdziwa informacja 
dotycząca szybkiego i łatwego zarabiania 
pieniędzy. Oszuści tworząc komunikat rekla-
mujący platformę inwestycyjną, zachęcają 
do zainwestowania niewielkiej kwoty po 
wpłacie, której dzięki tej platformie będzie 
można zarabiać bez wysiłku duże pieniądze. 
Komentarze pod artykułem są oczywiście 
tylko pozytywne i spreparowane na potrzeby 
opisanego komunikatu. W tym przypadku, aby 
zachęcić odbiorców do skorzystania z tej plat-
formy, jako osobę godną zaufania wskazano 
policjanta z Żar, jednak taki funkcjonariusz w 
żarskiej jednostce, jak również w jednostkach 
ościennych nie pracuje.Przestrzegamy osoby, 
które wierzą, że bez wysiłku w łatwy sposób 
mogą się wzbogacić, bo bardzo często zamiast 
zyskać tracą.Pamiętaj!Bądź ostrożny, podając 
w Internecie numer swojej karty kredytowej: 
nie klikaj żadnych odsyłaczy w wiadomości 
przesłanej esemesem, za pośrednictwem ko-
munikatora, czy e-maila: odsyłacze te często 
prowadzą do sfałszowanych stron lub stron 
zainfekowanych szkodliwymi programami; 
zainstaluj dodatkowe blokady konta i kart płat-
niczych, jakie zalecają pracownicy banku; kiedy 
pracownik banku telefonuje z zapytaniem, czy 
wszystko jest w porządku i czy przypadkiem, 
ktoś nie nakłania nas do zdjęcia limitów i 
blokad-powiedzmy prawdę, w tym momen-
cie możemy uratować swoje oszczędności; 
kiedy kupujący lub sprzedający prosi cię o 
zainstalowanie nieznanego oprogramowania 
na telefon lub komputer, zastanów się – to 
może być program do szpiegowania twoich 
ruchów na klawiaturze, w ten sposób oszust 
widzi pulpit twojego laptopa i tak zdobywa 
twoje hasła do logowania.Pamiętajmy żeby w 
każdej sytuacji zachować czujność, szczególnie 
wtedy, kiedy chodzi o nasze oszczędności. 
Zarówno w sytuacjach, kiedy nieznajomy prosi 
nas o pomoc finansową, a także wówczas, gdy 
dokonujemy zakupów przez Internet. W sieci 
działają oszuści, chcą oni w łatwy sposób się 
wzbogacić naszym kosztem, dlatego:unikajmy 
zakupów poza aukcją; przy odbiorze zamówio-
nej przesyłki sprawdzajmy zawsze jej stan, czy 
nie została uszkodzona i co się w niej znajduje; 
nie podawajmy swoich osobistych danych 
na otwartych zasobach: dane, które pozo-
stawiasz w Internecie są gromadzone przez 
roboty, które wysyłają je cyberprzestępcom, 
a ci z kolei wykorzystują je do własnych celów 
(na przykład, żeby wysyłać więcej spamu na 
twój adres e-mail); nie pobierajmy niczego z 
nieznanych stron internetowych; nie klikajmy 
żadnych odsyłaczy w e-mailu: odsyłacze te 

często prowadzą do sfałszowanych stron 
lub stron zainfekowanych szkodliwymi 
programami; nie otwierajmy załączników do 
wiadomości e-mail, jeżeli masz jakiekolwiek 
wątpliwości dotyczące nadawcy.

*
Handel ludźmi jest zbrodnią i pozostaje nią 
nawet wtedy, gdy odbywa się za zgodą ofiary. 
Kara za tę zbrodnię to pozbawienie wolności 
na czas nie krótszy niż 3 lata, maksymalny 
wymiar to 15 lat. Także przygotowanie do 
tego przestępstwa jest karalne. Policjanci z 
woj. lubuskiego podejmują szereg działań 
profilaktycznych m.in. realizując spotkania 
edukacyjno – informacyjne dla młodzieży i 
dorosłych, włączają się w lokalne przedsię-
wzięcia dotyczące przeciwdziałania handlowi 
ludźmi oraz prowadzą kampanię w mediach.
Definicję „handlu ludźmi” określa art. 115 § 
22 Kodeksu Karnego. Zgodnie z nim handlem 
ludźmi jest werbowanie, transport, dostar-
czanie, przekazywanie, przechowywanie 
lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem: 
przemocy lub groźby bezprawnej, uprowa-
dzenia, podstępu, wprowadzenia w błąd albo 
wyzyskania błędu lub niezdolności do należy-
tego pojmowania przedsiębranego działania, 
nadużycia stosunku zależności, wykorzystania 
krytycznego położenia lub stanu bezradności, 
udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej 
lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawu-
jącej opiekę lub nadzór nad inną osobą w celu 
jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szcze-
gólności w prostytucji, pornografii lub innych 
formach seksualnego wykorzystania, w pracy 
lub usługach o charakterze przymusowym, 
w żebractwie, w niewolnictwie lub innych 
formach wykorzystania poniżających godność 
człowieka lub w celu pozyskania komórek, 
tkanek lub narządów wbrew przepisom 
ustawy.Przestępstwo „handlu ludźmi”, według 
artykułu 189a Kodeksu karnego podlega karze 
pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 
lat 3. Natomiast czynienie przygotowań do 
popełnienia tego przestępstwa zagrożone 
jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy 
do lat 5.Zanim wybierzesz się za granicę do 
pracy pamiętaj!Dopełnij wszelkich formalności 
(sprawdź ważność swojego paszportu/dowo-
du osobistego - jeśli wyjeżdżasz na ich pod-
stawie, zgromadź inne konieczne do podjęcia 
pracy dokumenty na przykład: zaświadczenia 
potwierdzające twoje kwalifikacje zawodowe.
Ubezpiecz się (od następstw nieszczęśliwych 
wypadków i ewentualnych kosztów leczenia).
Sprawdź, czy pośrednik (firma pośrednicząca) 
oferujący Ci pracę działa legalnie - czy jest 
zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Agencji 
Zatrudnienia i posiada odpowiedni certyfikat 
(od 1 listopada 2005 certyfikaty wydaje 
Urząd Marszałkowski). Upewnij się, że twój 
pracodawca istnieje! Dowiedz się o nim jak 
najwięcej - najlepiej od pośrednika. Poproś o 
adres, numer telefonu. Skontaktuj się z nim.
Dowiedz się, na co możesz liczyć ze strony 
pośrednika w razie kłopotów w pracy (na 
przykład w sytuacji, kiedy praca jest inna niż 
oferowana lub masz problemy z pracodawcą). 

Poproś o zobowiązanie na piśmie.Dokładnie 
czytaj wszystkie dokumenty, które pokazuje ci 
pośrednik, zwłaszcza te, które masz podpisać. 
Jeśli czegoś nie rozumiesz - pytaj!Jeśli dajesz 
pośrednikowi pieniądze, zawsze domagaj się 
pokwitowania!Zrób kserokopię dokumentów, 
które ze sobą zabierasz (paszportu, dowodu 
osobistego, wiz, pozwolenia na pracę, umowy 
o pracę) i zostaw bliskim (osobom, którym 
ufasz). Dołącz do dokumentów aktualną 
fotografię.Zostaw też adres, pod którym bę-
dziesz przebywać za granicą, numer telefonu, 
imię i nazwisko pracodawcy oraz nazwiska i 
adresy osób, z którymi wyjeżdżasz (lepiej nie 
wyruszać w pojedynkę). Informuj bliskich o 
zmianach adresu i miejsca pracy.Ustal czę-
stotliwość kontaktów telefonicznych z bliskimi 
(osobami, którym ufasz) np. raz w tygodniu o 
określonej porze. Ustal hasło, którym się po-
służysz w przypadku ewentualnych kłopotów 
i niemożności powiedzenia tego wprost przez 
telefon: np. przekaż pozdrowienia dla kogoś, 
kto nie istnieje.Zabierz ze sobą: adres i numer 
telefonu najbliższego polskiego konsulatu 
w kraju, do którego jedziesz. W razie jakich-
kolwiek kłopotów tam otrzymasz pomoc, 
słownik lub rozmówki - jeśli nie jesteś pewna, 
czy dasz sobie radę z miejscowym językiem, 
numer telefonu Poland direct z kraju, do 
którego jedziesz. Za minimalną opłatą lub za 
darmo będziesz mogła zatelefonować do Pol-
ski – tylko na numer telefonu stacjonarnego 
– nie komórki - o ile osoba, do której dzwonisz 
zgodzi się zapłacić za rozmowę. Telefonistka, 
która połączy rozmowę mówi po polsku, 
numer telefonu organizacji pomagającej 
kobietom, migrantom czy osobom poszko-
dowanym w wyniku przestępstwa. Zwykle 
w takiej organizacji można uzyskać poradę i 
pomoc, Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdro-
wotnego, która jest potwierdzeniem ubezpie-
czenia w Narodowym Funduszu Zdrowia i jest 
uznawana w krajach Unii Europejskiej. Jeśli 
podczas pobytu za granicą zachorujesz NFZ 
pokryje koszty leczenia. Jednak nie wszystkie! 
Przed wyjazdem upewnij się, jakiego rodzaju 
koszty leczenia za granicą mogą być pokryte 
przez NFZ, telefon komórkowy z aktywnym 
roamingiem, pieniądze (może to być także 
karta kredytowa lub czeki), zapas na „czarną 
godzinę”, abyś miał za co wrócić do Polski.

*
Spadki temperatury szczególnie w nocy 
stanowią dla osób bezdomnych, starszych 
i samotnych poważne zagrożenie. Również 
nietrzeźwi są narażeni na utratę życia lub 
zdrowia poprzez wychłodzenie organizmu. 
Dlatego dzielnicowi z żarskiej komendy o tej 
porze roku sprawdzają pustostany, altany, 
parki oraz wszystkie inne miejsca, gdzie 
mogą przebywać osoby bezdomne. Szcze-
gólnej uwagi wymagają także osoby starsze, 
które mieszkają samotnie. Pozostańmy 
czujni szczególnie, gdy temperatura spadnie 
poniżej zera.Każdy z nas może pomóc w 
takiej sytuacji, dlatego nie bądźmy obojętni, 

informujmy dzwoniąc na numer 112. Jeden 
taki telefon może uratować komuś życie. 
Warto skorzystać także z Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa. To aplikacja, 
która posiada zakładkę „osoba bezdomna 
wymagająca pomocy”. W ten sposób również 
można informować o miejscach przebywania 
bezdomnych. Policjanci sprawdzą każde takie 
zgłoszenie.Przypominamy o bezpłatnej infoli-
nii uruchomionej przez Centrum Zarządzania 
Kryzysowego Wojewody Lubuskiego: 800 
109 160, gdzie można uzyskać informację o 
miejscach noclegowych, oraz punktach wyda-
wania posiłków dla bezdomnych i potrzebują-
cych pomocy.Na terenie powiatu żarskiego są 
to:Żarska Spółdzielnia Socjalna, ulica Tkacka 4, 
Lubsko, telefon 601 188 649, ogrzewalnia 20 
miejsc (od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 18.00 do 8.00, w sobotę i niedzielę cało-
dobowo), Fundacja „Pogodna Jesień Seniora”, 
ulica Bohaterów Getta 9, telefon 502 128 
818, 518 335 023, noclegownia dla osób 
bezdomnych 20 miejsc (od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 18.00 do 8.00, w sobotę 
od 18.00 do 11.00 i w niedzielę od 16.00 do 
8.00), Chrześcijańskie Schronisko dla Bez-
domnych Mężczyzn, Mirostowice Górne 78, 
telefon 602 337 188, schronisko 25 miejsc 
noclegowych (całodobowo), żywność, odzież, 
Mała Gastronomia „U Zosi”, ulica Emilii Plater 
30, Lubsko, telefon 510 908 557, stołówka, 
80 posiłków w godzinach od 11.00 do 13.00.

*
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 dotychcza-
sowe umiejętności i predyspozycje. To służba 
interdyscyplinarna, w której z pewnością 
się odnajdziesz. Praca w policji to ciekawa 
propozycja i perspektywa realizacji zadań, 
dająca wiele satysfakcji tym, którzy marzą, 
aby pomagać innym. Oczywiście to wyzwanie 
i wiele wyrzeczeń, ale jednocześnie marzenie 
wielu młodych ludzi. Z pewnością jest to 
ciekawa służba, w której każdy może znaleźć 
miejsce dla siebie, gdzie jego umiejętności i 
zdobyta wiedza pomogą podnieść poziom 
bezpieczeństwa obywateli. Służba prewen-
cyjna, kryminalna, dochodzeniowo-śledcza, 
ruchu drogowego, policyjni antyterroryści, 
technicy kryminalistyki, profilaktycy, psycho-
lodzy, przewodnicy psów, policjanci z labora-
torium kryminalistycznego, rzecznicy prasowi, 
funkcjonariusze zwalczający przestępczość 
gospodarczą, korupcyjną, cybernetyczną, nar-
kotykową czy zorganizowaną. Wolne miejsca 
czekają na kandydatów również w lubskiej 
jednostce. Wielu już się zdecydowało. 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 

Lubscy policjanci bardzo skutecznie zainterweniowali.

Uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości
był okazją do nadania awansów. Mieszkańcy spalonej posesji czekają na pomoc.

W okresie jesienno-zimowym zachowajmy 
szczególną ostrożność.
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6 grudnia w hali sportowo-
widowiskowej w Lubsku odbyły się 
"Mikołajki z OSiRem - 2021". 

Do dyspozycji dzieci były: dmuchańce, malowanie twarzy, 
warkoczyki, animacje, kącik małego artysty, strefa aktyw-
ności. Organizator zadbał też o słodki poczęstunek. Swoje 
stoisko z gadżetami miał również Gminny Punkt GKRPA. 

M.K.

Wesołe
i aktywne 
Mikołajki
z OSiRem

Zabawy z bańkami wymagały precyzji i opanowania. Chętnych, małych 
uczestników tej zabawy nie brakowało.

Jak wskazuje sama nazwa – w strefie aktywności stale dużo się działo!Dzieci, jak zawsze garnęły się do Mikołaja.

O to, aby było interesująco, wesoło 
i bezpiecznie zadbali pracownicy OSiR w Lubsku

21 listopada obchodzony 
jest jako Światowy 
Dzień Życzliwości i 
Pozdrowień, dzień 
dobrych uczynków i 
pozytywnych emocji.

Z tej okazji lubski ratusz odwiedzi-
ła wyjątkowa delegacja. Jako, że 
wizyta była niezapowiedziana, to 
wywołała tym większe zaskoczenie 
wśród pracowników magistratu, 
a także wśród petentów akurat 
załatwiających tam swoje sprawy. 
Sprawcami niespodzianki byli 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
3 z Oddziałami Integracyjnymi w 
Lubsku wraz z opiekunami, którzy 
zawitali do ratusza, niosąc ze sobą 
uśmiech i radość, życzliwość i 
pozdrowienie i.... kosz pełen soczy-
stych, słodkich i pysznych jabłek, a 
każde z innym życzeniem i miłym 

słowem. Jak mówili uczestnicy tego 
wydarzenia - po takich odwiedzi-
nach, nawet jeśli dla kogoś dzień 
należał do tych trudniejszych - od 
razu robiło się w sercu cieplej i lżej, 

a uśmiech sam wychodził na usta. …
Zapewne pozostawał też na nich do 
końca dnia ;-)

M.K.

JABŁKO jest okrągłe, co symbolizuje doskonałość. Jego kolory to czerwień, 
kojarzona z krwią, a zatem z siłą życiową, i złoto – światłość, bogactwo, 

życie, wieczność. Wspaniały pomysł, piękny i miły gest uczniów i nauczycieli 
z SP3 i RADOŚĆ, która pomnożyła się w wyniku dzielenia się nią z innymi :-) 

ŻYWY DOWÓD
ŻYCZLIWOŚCI

UUczniowie SP3 z wizytą w lubskim czniowie SP3 z wizytą w lubskim 
ratuszu. Nie straszny był chód, nie ratuszu. Nie straszny był chód, nie 
straszna była nieco daleka droga, straszna była nieco daleka droga, 

ważna była misja dzielenia się ważna była misja dzielenia się 
życzliwością, serdecznością  życzliwością, serdecznością  

i radością!i radością!

Odejście Ani Rosińskiej było ciosem nie 
tylko dla nas – zespołu tworzącego Magazyn 
Lubski – ale przede wszystkim dla rodziny, 
kolegów, przyjaciół, znajomych oraz całego 
grona pedagogicznego, z którym na prze-
strzeni wielu lat działalności edukacyjno-
-wychowawczej współpracowała. Odeszła 
bowiem nie tylko redaktor naczelna i sekre-
tarz (obie te funkcje pełniła z wielkim za-
angażowaniem i powodzeniem) Magazynu 
Lubskiego, ale również wspaniała szefowa, 
całkowicie oddana sprawie. To Ania tworzyła 
atmosferę współpracy i konsensusu. To Ania 
angażowała się w każde wydanie; zawsze 
otwarta na propozycje i nowe pomysły. Jej 
odejście stworzyło pustkę, której nie da się ni-
czym wypełnić. Obszerny materiał, oddający 
hołd temu wyjątkowemu człowiekowi, jakim 
była nasza, kochana i niezapomniana Ania 
ukaże się w kolejnym wydaniu Magazynu 
Lubskiego. Zapraszamy do lektury. 

M. Sienkiewicz
Ania była i zawsze będzie w naszych 

sercach niezastąpiona i wyjątkowa 

WSPOMNIENIE O ANI

Wszystkim osobom, 
uczestniczącym w ostatniej 
drodze

Anny 
Rosińskiej, 

przesyłającym kondolencje 
i wyrazy współczucia 
serdecznie dziękuje Rodzina.

Prezentujemy działalność 
Stowarzyszenia „Lokalna 
Grupa Działania – Grupa 
Łużycka”, które od wielu 
lat aktynie działa w naszej 
gminie i współpracuje z 
sąsiednimi samorządami. 

Warsztaty z dietetykiem 
dla seniorów

W świetlicy wiejskiej w Kole (gm. Bro-
dy) odbyły się 10 września warsztaty nt. 
zdrowego żywienia, które skierowane 
były do osób po 60 roku życia. Warsztaty 
poprowadziła Katarzyna Gołąbek – die-
tetyk z zawodu i pasji. Podzieliła je na 
dwie części: teoretyczną oraz praktyczną 
– kulinarną. W pierwszej części uczest-
nicy szukali odpowiedzi na pytanie: 
O co chodzi w zdrowym odżywianiu? 
Zostały omówione kluczowe składniki 
w diecie osób starszych, najczęstsze 
niedobory w diecie Polaka i sposoby na 
to - jak im w tani i łatwy sposób zaradzić. 
Prezenterka przedstawiła piramidę zdro-
wego żywienia i aktywności fizycznej, 
wskazała - jak ją rozumieć i czytać. 
Opowiadała o dobroczynności polskich, 
standardowych produktów takich jak: 
śledzie, chrzan czy różnego rodzaju 
kiszonki. Przedstawiła super produkty, 
którymi łatwo uzupełnić dietę składni-
kami odżywczymi, a także wskazała na 
moc jaką mają w sobie przyprawy i zioła. 
Na koniec przedstawiła 10 DOBRYCH 
NAWYKÓW: Picie wody! Warzywa! 
Aktywność fizyczna! Śniadania! Ogra-
nicz cukier! Kwasy omega-3! Produkty 
pełnoziarniste! Zdrowe zamienniki! 
Naturalne składniki! Zdrowa głowa! Po 
części teoretycznej była krótka przerwa 
na łyk wody, a następnie czas na zmie-
rzenie się z przepisami przygotowanymi 
przez prowadzącą na zdrowe przekąski i 
napoje. Uczestnicy warsztatów podzieli 
się na grupy, w których przygotowywali: 
smalec z fasoli, rozgrzewający napój z 
kurkumą, pastę z avocado, trufle kokoso-
we, napar z pomarańczy, imbiru i goździ-
ków oraz deser dyniowy. Po zakończonej 
pracy była prezentacja przygotowanych 
dań i wspólne cieszenie się smakiem. 
Wszystkie zdrowe przekąski i napoje 

przygotowane w trakcie warsztatów 
smakowały wybornie.

Warsztaty zdrowego 
stylu życia

Na stadionie miejskim w Lubsku odbyły 
14 września się warsztaty dotyczące 
aktywności fizycznej oraz zdrowego 
stylu życia. Spotkanie skierowane było 
do osób młodych (do 35 roku życia) i 
było podzielone na dwie części: teore-
tyczną i praktyczną. W części pierwszej 
prowadząca opowiedziała o wpływie 
aktywności fizycznej na stan zdrowia 
człowieka. Przedstawiła rekomendacje 
Światowej Organizacji Zdrowia, doty-
czące niezbędnej, minimalnej aktywności 
fizycznej wśród dzieci i młodzieży, a 
także wskazała najlepsze rodzaje aktyw-
ności fizycznej. Część druga dotyczyła 
zestawów ćwiczeń dla każdego oraz 
treningu na trampolinach tzw. Jumping 
Frog. Warsztaty poprowadziła instruk-
torka – Paulina Kamieńska.

Warsztaty z psychologiem 
dla seniorów

W Miejsko–Gminnym Ośrodku Kultury 
w Jasieniu odbyły się 6 października 
kolejne warsztaty w ramach projektu 
pn. SENIOR AKTYWNY = SENIOR 
ZDROWY! Tym razem przygotowano 

dla naszych seniorów spotkanie z psy-
chologiem. Podczas warsztatów zostały 
poruszone tematy dotyczące wpływu 
ograniczenia kontaktów społecznych w 
czasie pandemii, stresu z tym związanego 
oraz zaburzeń wynikających z izolacji. 
Było trochę teorii, dyskusja, a także 
ćwiczenia i zadania pozwalające radzić 
sobie ze stresem oraz poprawiające pa-
mięć i koncentrację. Zajęcia były oparte 
na integracji uczestników oraz rozwoju 
kreatywnego myślenia. Był to aktywnie 
i miło spędzony czas.

Warsztaty proekologiczne
Wspólnie z uczniami klasy 7c Szkoły 
Podstawowej z Lipinek Łużyckich, 
zrealizowano21 października warsztaty 
dotyczące ekologicznego trybu życia oraz 
zachowań proekologicznych. Spotkanie 
było podzielone na dwie części – teore-
tyczną i praktyczną. W części pierwszej, 
prowadzący omówił podstawowe zagad-
nienia dotyczące ochrony środowiska. 
Następnie wspólnie z uczestnikami 
szukał sposobów na prowadzenie eko-
logicznego trybu życia oraz zachowań 
sprzyjających środowisku naturalnemu.  
Druga część odbyła się już w terenie. 
Młodzież przeprowadziła prace po-
rządkowe na skwerze przed budynkiem 

szkoły i zasadziła miododajne rośliny. 
Drzewka, krzewy i byliny będą sprzyjały 
oczyszczaniu powietrza, stworzą „dom” 
dla różnego rodzaju owadów i ptaków, 
a także będą pomocą dydaktyczną w 
ramach prowadzonych zajęć. Powstało 
piękne miejsce sprzyjające przyrodzie, 
jak również samym uczniom i nauczy-
cielom. Będzie tam można poszukać 
wytchnienia w czasie przerw między 
lekcjami.

Warsztaty z psychologiem 
dla młodzieży

WTrzebielu odbyło się 22 październi-
ka spotkaniez uczniami klas ósmych 
szkoły podstawowej na warsztatach w 
zakresie zdrowia psychicznego dzieci i 
młodzieży. Trenerzy z Pracowni Usług 
Edukacyjnych „Cogito” z Zielonej Góry, 
podjęli zagadnienia dotyczące wpływu 
ograniczenia kontaktów społecznych w 
czasie pandemii oraz stresu z tym zwią-
zanego. Poruszyli tematy związane ze 
stylami relacji rówieśniczych oraz komu-
nikacyjnymi modelami radzenia sobie w 
trudnych sytuacjach, tj. z presją i agresją. 
Ostatnia część spotkania związana była 
z dobrostanem emocjonalnym młodych 
ludzi i tego, co warunkuje poprawny 
rozwój emocjonalny i społeczny. Zajęcia 

sprzyjały integracji a także rozwojowi 
kreatywnego myślenia.

Warsztaty z dietetykiem 
dla młodzieży

W Tuplicach przeprowadzono29 paź-
dziernika warsztaty dotyczące zdrowego 
odżywiania i walki z otyłością. Do udzia-
łu zaproszono uczniów ostatnich klas 
szkoły podstawowej. Warsztaty poprowa-
dziła Katarzyna Gołąbek – dietetyk z za-
wodu i pasji. Podzieliła je na dwie części: 
teoretyczną oraz praktyczną – kulinarną. 
W pierwszej części uczestnicy szukali 
odpowiedzi na pytanie „O co chodzi w 
zdrowym odżywianiu” a także dobrych 
nawyków, które poprawią stan zdrowia i 
jakość życia. Zostały także przedstawione 
skutki otyłości i sposoby na zrzucenie 
zbędnych kilogramów. Po części teore-
tycznej nastąpiła część praktyczna, czyli 
przyrządzanie zdrowych przekąsek. Pro-
wadząca wybrała dla nas kilka prostych 
przepisów m.in.: rozgrzewający napój 
z kurkumą, lawasz z pastą z awokado i 
praliny „KULKI MOCY”. Każda z tych 
przekąsek jest bardzo prosta i szybka w 
przygotowaniu i doskonale nadaje się do 
tego, aby zabrać ją ze sobą do szkoły lub 
na spotkanie z przyjaciółmi.

M.Sienkiewicz

Wieści z LGD

Warsztaty odbyły się na lubskim stadionie
Ochrona środowiska była ważnym 

elementem spotkania
Podczas warsztatów podkreślono 
potrzebę kontaktów społecznych

Zajęcia były oparte  
na integracji uczestników

Warsztaty z dietetykiem cieszyły 
się wielkim zainteresowaniem

Seniorzy otrzymali kilka ważnych  
wskazówek żywieniowych
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W sobotę i niedzielę 
- 11 i 12 grudnia 
2021 roku, w zespole 
pałacowo-parkowym 
w Brodach odbyła się 
46. Okręgowa Wystawa 
Gołębi Pocztowych, 
zorganizowana przez 
Zarząd Okręgu Zielona 
Góra Polskiego Związku 
Hodowców Gołębi 
Pocztowych przy 
wsparciu PZHGP Oddział 
0361 Lubsko.

Podczas wystawy można było oglądać 
najpiękniejsze okazy gołębi. Nagro-
dzono najlepszych hodowców Okręgu 
Zielona Góra oraz ich gołębie - za 
największe osiągnięcia w 2021 roku. 
Dekoracja laureatów wystawy odbyła 
się w niedzielę. W wydarzeniu udział 
wzięli również Burmistrz Lubska 
Janusz Dudojć oraz Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Lubsku Artur Bon-
darenko, którzy wyróżnili najdłuższych 
stażem hodowców z Oddziału Lubsko 
panów: Henryka Juncewicza, Andrzeja 
Kasperczaka, Mieczysława Mickie-
wicza, Tadeusza Stróża wręczając im 
pamiątkowe statuetki, upominki, a 

także listy gratulacyjne za długoletnią 
działalność na rzecz PZHGP oraz lo-
kalnej społeczności. Hodowla gołębi 
pocztowych to niezwykła pasja, która 
znajduje coraz liczniejszych zwolen-
ników. Gołąb pocztowy to jedna z 
odmian gołębia skalnego, odznacza-
jąca się zdolnością powracania do 
gołębnika z dużych odległości. Gołąb 
pocztowy, zwany również listonoszem, 
posiada specyficzne właściwości psy-
chiczne i fizyczne. Jego orientacja w 
przestrzeni umożliwia powrót do go-

łębnika z odległości do chodzących do 
2000 km przy prędkości dochodzącej 
do 100km/h. Praktyczne wykorzystanie 
gołębi pocztowych do przesyłania wia-
domości znane jest ze starożytnej Persji 
i Egiptu. W Grecji wykorzystywano je 
jako posłańców przekazujących infor-
macje o zwycięzcach Igrzysk Olim-
pijskich. W XII wieku muzułmanie w 
wojnach z Królestwem Jerozolimskim 
używali ich do wzywania pomocy. 
Gołębie pocztowe były powszechnie 
wykorzystywane również w czasie I 

oraz II wojny światowej głównie do 
przekazywania informacji. Jak dono-
szą źródła pisane, w czasie II wojny 
światowej zniszczona została populacja 
polskiej hodowli gołębi pocztowych, 
kiedy to Niemcy w 1940 roku na tere-
nie Kraju Warty zarekwirowali wszyst-
kie gołębie. Dziś powody fascynacji 
tymi zwierzętami wśród hodowców 
są różne. Często urzeka inteligencja, 
wytrwałość i szybkość tych ptaków. 

M.K.

46. Okręgowa Wystawa Gołębi Pocztowych w Brodach

Burmistrz Lubska Janusz Dudojć oraz Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Lubsku Artur Bondarenko wyróżnili najdłuższych stażem hodowców z 

Oddziału Lubsko dziękując im za długoletnią działalność na rzecz PZHGP oraz 
lokalnej społeczności.

46. Wystawa Gołębi Pocztowych PZHGP Okręg Zielona Góra została 
zorganizowana w zespole pałacowo-parkowym w Brodach

II miejsce Klasyfikacji Oddziałów otrzymał Oddział 0361 Lubsko. Puchar oraz 
dyplom z podziękowaniem za wsparcie i pomoc w działalności PZHGP odebrał 

Burmistrz Lubska.

Podczas wystawy odbyła się charytatywna licytacja gołębi, w wyniku której 
uzbieraną kwotę 12 600 zł przekazano na rzecz Powiatowego Domu Dziecka 

w Lubsku.

Najpiękniejsze gołębie zostały 
zaprezentowane w jednym miejscu, 

za co należą się słowa uznania 
współorganizatorom imprezy

Nic dziwnego, że wystawa w Brodach 
spotkała się z dużym uznaniem 

zwiedzających, wśród których byli 
nie tylko hodowcy i miłośnicy tych 
ptaków, ale również mieszkańcy 
okolicznych miejscowości, jeśli 

można było podziwiać takie 
egzotyczne okazy

Słowo idiota jest pochodzenia grec-
kiego ”ἰδιώτης” lub ”idiōtēs” co 
oznacza ”prywatny, własny”. Z kolei 
po łacinie słowo idiota oznacza „osobę 
niewykształconą lub ignoranta”. Zdaje 
się, że współcześni tak zwani intelek-
tualiści, zwłaszcza ci, którzy piastują 
stanowiska w publicznych instytu-
cjach, przyjęli łaciński źródłosłów. Z 
jednym z takich „piastunów” miałam 
do czynienia ostatnio. I choć ów Pan 
dał mi do zrozumienia, że jestem 
idiotką, śmiem twierdzić, że jestem 
osobą wykształconą i daleka jestem 
od ignorancji. Doskonale rozumiem 
i szanuję własność prywatną i mam 
szacunek dla tych, którzy zdobywają 

środki finansowe pracą własnych rąk 
stąd też bliskie mi jest greckie pocho-
dzenie słowa „idiota”. W gospodarce 
rynkowej czymś naturalnym jest to, że 
twórca czy rzemieślnik zarabiają wię-
cej niż dyrektor jakiejś publicznej in-
stytucji, bo to, kto ile zarobi zależy od 
preferencji i upodobań konsumentów, 
a nie od megalomańskich wyobrażeń 
jakie o sobie mają jajogłowi. Problem 
zaczyna się wówczas, gdy jajogłowi, 
zapominając o tym, że środki pu-
bliczne powinni rozdysponowywać w 
sposób jawny i sprawiedliwy, zaczy-
nają je rozdzielać według własnych 
upodobań, by nie rzec preferencji. 
Czasem przyczyną owej megalomanii 

jajogłowych jest nie tylko powierzony 
urząd, ale wspomnienie o nadjedzo-
nej przez mole hrabiowskiej peruce, 
wiszącej na manekinie w teatralnej 
garderobie, zdmuchniętej z głowy 
przez duchowe i materialne siły kapi-
talizmu i wolnorynkowej konkurencji. 
Wielka strata - myślą jajogłowi o 
gładkich dłoniach. Ci, których dłonie 
są naznaczone odciskami, obojętnie 
czy przez pług, czy przez pióro, 
powiedzą - fakt, strata, ale nie taka, 
którą trzeba by opłakiwać. Arogancja 
jajogłowych wynika często z faktu, że 
zapomnieli, iż- jak twierdził Roland 
Baader: „każdy człowiek żyje albo z 
tego, co zarobi w pocie czoła, albo z 

tego, co w pocie czoła wypracują inni 
ludzie, trzeciej możliwości nie ma.” 
Z tej prostej przyczyny mam prawo 
oczekiwać, by osoby na wysokich 
stanowiskach instytucji publicznych 
z szacunkiem odnosili się do środków 
wypracowanych przez innych ludzi, 
nie przez nich samych. Podążając za 
cytowanym wyżej Rolandem Baade-
rem śmiem twierdzić, że szczytem 
ignorancji jest przyznawanie sobie 
nagród, wręczanie prezentów, czy 
zaspokajanie prywatnych ambicji ze 
środków, których przecież owa insty-
tucja ani jej przedstawiciele sami nie 
wytworzyli. Podczas, gdy idiota paku-
je owoce swojej pracy do torby i jeździ 

od miasta do miasta, próbując znaleźć 
nabywców, zgodnie z prawami wol-
nego rynku, jajogłowi zasiadają przy 
okrągłych stołach i zajadając rarytasy 
kupione za podatki idiotów, debatują i 
tworzą kolejne uchwały, rozporządze-
nia et cetera, bo każdy z nich uważa się 
za eksperta. Potem wychodzi na scenę 
ubrany w te wszystkie zarządzenia i 
regulaminy, patrząc z wyższością na 
idiotów, którzy słusznie domagają się 
zapłaty za wykonaną pracę. Biedni 
idioci zapomnieli jednak, że taki 
ekspert nie zajmuje stanowiska po to, 
by służyć współobywatelom, on chce 
nimi rządzić.

Renata Diaków

Śmiercionośne myśli jajogłowych
„Idiota, który się porusza, jest ważniejszy
niż dziesięciu intelektualistów, którzy siedzą i mówią”. 

Jean Cocteau
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Prezentujemy fotorelację z 
działalności Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej i Środowi-
skowego Domu Samopomocy 
w Lubsku, gdzie jak zwykle 
wiele się dzieje. 

ms
O trzynastym listopada 
2021 r. uczestnicy 
wycieczki z Łazikami 
będą pamiętać bardzo 
długo. Familijna Grupa 
Wycieczkowa swą 
wyprawę na Dolny Śląsk 
rozpoczęła od Krobicy i 
zwiedzania Sztolni Św. 
Jana z pełną humoru i 
niebywałej wiedzy panią 
przewodnik.
Pierwszą częścią była sala ekspozycyj-
na  z wystawą minerałów. W Krobicy 
wydobywano czarny kasyteryt, będący 
jednym z niewielu minerałów cyny 
o zastosowaniu jubilerskim. Drugą 
częścią było przejście podziemną 
trasą turystyczną "Śladami dawnego 
górnictwa kruszców", którą podziwiali 
na 350-metrowej trasie, przechodząc 
przez dwie sztolnie: XVIII-wieczną 
Św. Leopolda i XVI-wieczną Św. Jana. 
Pani przewodnik opowiadała o historii 
górnictwa w rejonie, narzędziach uży-
wanych przez górników i ich ciężkim 
życiu. Nie jeden Łazik wyszedł z dłoń-
mi świecącymi brokatem, a Asia R. 
miała takie kamienie na pamiątkę. „Po-
kaz szalonego naukowca”  i 1200 me-
trowe podziemia to był kolejny punkt 

wycieczki. Wszystko to zawiera „Time 
Gates” w Jeleniej Górze. W istocie jest 
to odbycie niezapomnianej przygody 
dla całej rodziny i to ponoć jedyna 
taka atrakcja turystyczna w tej części 
Europy. Zwiedzanie rozpoczął po-
kaz „Szalonego naukowca” i ekspery-
mentowanie z ciekłym azotem, którego 
temperatura wynosi – 197°. W pokazie 
uczestniczyli wszyscy turyści. Łaziki 
małe i duże również chętnie wkręciły 
się w naukową zabawę. Powstawało 
dużo „dymu”, czasami też hałasu, 
kiedy balon wypełniony po brzegi 
pękał z hukiem, ale też zanurzony w 
ciekłym azocie zaczynał kurczyć się 
drastycznie.  Ogrzany dłońmi wracał 
do swojej pierwotnej wielkości.  Sałata 
zmieniała swoją postać krusząc się na 
kawałki, parówka i banan zanurzony 
w azocie stawały się twarde. Osobiście 
Łaziki mogły skosztować kuchni mo-
lekularnej. Wrażeń było wiele i świet-
nych zdjęć. Dalszym ciągiem emocji 
było zwiedzanie trasy podziemnej. 
Cała powierzchnia kompleksu została 
podzielona na wiele stref, do których 
wchodzi się przez "Wrota Czasu". 
Druga brama to pociąg pancerny, bocz-
nica i skrzynie ze sztabkami złota. Na 
trasie zwiedzania prowadzącej przez 
kilka wielkich komór i wiele tuneli, 

spotkano Liczyrzepę, czyli Ducha 
Gór i strażnika legend Karkonoszy. 
Zobaczono także żołnierzy Napoleona, 
Laborantów (których olejki i balsamy, 
maści i napary stanowiły tutejsze „zło-
to”, którym handlowano z dalekimi 
krajami) i zielarki, których profesjo-
nalnej zielarskiej wiedzy nierzadko 
towarzyszyła magia i szereg ludowych 
przekonań, w których Duch Gór odgry-
wał niebagatelną rolę. Łaziki wyszły 
ukontentowane. Park Wodny Tropika-
na w Hotelu Gołębiowski w Karpaczy. 
Tu do dyspozycji były: basen sportowy 
z 5 torami, basen rekreacyjny z świetną 
falą, czyli kąpiel w Bałtyku tuż u pod-
nóża Śnieżki,, basen z hydromasażem 
wodno-powietrznym, basen rzeka, czy 
rewelacyjny basen letnio-zimowy z 
hydromasażem i widokiem księżyca 
nad Karkonoszami. Pełni wrażeń, upo-
minków nabytych w czasie wolnym i 
niebywałych zdjęć uczestnicy wyciecz-
ki powrócili do Lubska. Ale wcześniej 
bawili się w odpowiadanie na pytania 
organizatorek wycieczki Sylwii i Ewy 
ugruntowujących dolnośląską wiedzę i 
spostrzegawczość, za które zdobywali 
łazikowe kamienie biorące udział w 
konkursie na „Najaktywniejszego 
Łazika w 2021 roku”.  AHOJ!

opr. I.G.

Andrzejki z Dukatem

LISTOPAD Z ŁAZIKAMI jest PIĘKNY

Grupa "Dukat" inaczej niż zwykle, 
tym razem w kawiarni Centrum 
Kultury (20.11.2021 r.) Stolpen, 
Kraków, Poznań, Gdańsk, Gdynia, 
Sopot, Oliwa, Westerplatte, Łagów, 
Międzyrzecz, Międzyrzecki Rejon 
Umocnień, Srebrna Góra, Kłodzko, 
Skalne Miasto, Świeradów, Wielicz-
ka, Moszna, Pobiedziska, Wolsztyn, 
Malbork, Rakoniewice, Kórnik, Ro-
galin, Książ, Bolków, Gryf, Świny, 
Siedlęcin i Perła Zachodu, Niemodlin, 
Świecie, Wambierzyce, Brody, Klicz-
ków, Lubomierz, Grodno, Czocha, 
Jaskinia Niedźwiedzia, Błędne Skały, 
Kożuchów, Wschowa, Gniezno, Ry-
dzyna, Leszno, Łomnica, Bukowiec, 
Świdnica, Wleń, Złoty Stok, Wado-
wice, Ząbkowice Śląskie itd. Nie dam 
rady wymienić wszystkich miejsc, 
gdzie dotarłem z Grupą Turystyczną 
"Dukat" z Lubska. Zawsze ciekawie, 

intensywnie i wesoło. Każda z tych 
wycieczek ma swój własny, czasami 
improwizowany scenariusz i nietypo-
we zdarzenia. Za każdym 
razem odkrywamy miejsca 
pokazujące naszą piękną 
historię, ale też cieszące 
oczy, wyjątkową urodą. Po-
dróże to jednak nie wszyst-
ko, co ma do zaoferowania 
"Dukat". Tym razem w 
przytulnej kawiarence CK 
spotkaliśmy się, by trochę 
pośpiewać, pobawić się i 
różne takie tam, o których 
z uwagi na autocenzurę nie 
mogę napisać. Krzysiek 
Śladowski w roli didżeja, 
jak za najlepszych lat, na 
parkiecie nigdy pusto, a 
na stołach bogato. Czas, 
jak zwykle, upływał miło i 

stanowczo za szybko.  Do domu, rzecz 
jasna, wracam grubo po północy. Bo-
gusia Kowalczuk, Halinka Drobniak, 

Renia Włodarczak i Jadzia Wróblew-
ska – dziękuję Wam za organizację. 
Zdałyście egzamin i możecie teraz 

pomyśleć o SYLWESTRZE.
A-FR-O

Uczestnicy Dukatowo-Andrzejkowej zabawy

Wieści z WTZ i ŚDS

Takie cudne sałatki 
owocowe przygotowano 
w WTZ podczas Mikołajek

W siedzibie ŚDS odbyło się przedstawienie teatralne, którego tematem 
przewodnim była historia postaci św. Mikołaja. Jak się okazało pierwowzorem 
Mikołaja był biskup z Miry, który cały swój majątek rozdał biednym. Obecnie 

Mikołaj rozdaje prezenty grzecznym dzieciom, a niegrzecznym rózgi

 A tak bawili się uczestnicy 
ŚDS podczas andrzejek

Uczestnicy WTZ gościli zaprzyjaźnioną młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Lubsku, wraz z opiekunami. Przygotowali wspaniałą zabawę andrzejkową. 

Było wiele wróżb, wspólnych zabaw (rozwiązywanie krzyżówki, taniec na 
gazecie, „siatkówka” z balonami). Wszystkie zabawy były punktowane, 

wygrała grupa „Piłkarzy”. Najwięcej emocji wzbudziło lanie wosku.
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16 i 17 grudnia br. odbył się 
przy Domu Kultury Jarmark 
Bożonarodzeniowy. Mimo 
nieco kapryśnej pogody, 
mieszkańcy Lubska chętnie 
korzystali z przygotowanych 
atrakcji. A było ich wiele: 
stoisko Świętego Mikołaja, 
program artystyczny przy-
gotowany przez uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 1 
w Lubsku, koncert kolęd w 
wykonaniu wokalistów Stu-
dia Piosenki Konsonans oraz 
widowisko uliczne pn. „Opo-

wieści Lalek z Betlejem” zre-
alizowane przez Wrocławski 
Teatr Formy. Oczywiście nie 
byłoby jarmarku bez kramów 
z rozmaitościami. I tych w 
Lubsku nie zabrakło. Można 
było kupić m.in. uszka, pie-
rogi, bigos,gołąbki, gulaszo-
wą zupę, czerwony barszcz, 
wędzone ryby, ciasto, miód, 
i wiele innych znakomitości. 
Były stoiska z rękodziełem, 
zabawkami, balonami, biżu-
terią, czapkami.

M.K.

Największym zainteresowaniem wśród najmłodszych, choć nie tylko – cieszyło 
się barwne, rozświetlone blaskiem tysiąca świateł stoisko Świętego Mikołaja. 

W tym roku przyjechał on do Lubska kolejką i przywiózł ze sobą pocztową 
skrzynkę, do której dzieci wrzucały swoje listy. Mikołaj uradowany z wizyty 

maluchów, częstował je słodkościami.

Lubski JarmarkLubski Jarmark
BożonarodzeniowyBożonarodzeniowy

 Spośród wystawców w Jarmarku udział wzięli m.in.: 
Klub Senior+, Środowiskowy Dom Samopomocy, 
Lubskie Stowarzyszenie Malarzy, Rzeźbiarzy i 
Fotografików Ma-R-Fo, Lubskie Koło Pszczelarzy, 
Zespół Szkół Technicznych, Szkoły Podstawowe nr 1 i 2. 

Z dużym entuzjazmem 
do Jarmarku włączyli się 

członkowie Klubu Senior+, 
podopieczni Środowiskowego 

Domu Samopomocy oraz 
Warsztatów Terapii Zajęciowej, 

którzy częstowali pierogami, 
czerwonym barszczem, zupą 

gulaszową oraz ciastem, 
herbatą i kawą. Można 

było również nabyć piękne, 
rękodzielnicze wyroby.

 Świąteczny nastrój swoimi występami wzmocnili uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Lubsku oraz wokaliści Studia Piosenki Konsonans. 

 Wiele emocji wzbudziło widowisko uliczneWrocławskiego 

Teatru Formypn. "Opowieści Lalek z Betlejem". Obok 

jarmarcznego placu pojawiły się animowane przez aktorów  
gigantyczne kukły Maryi, Józefa, Anioła i osiołka. 
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W piątek 17 grudnia 2021 roku odbyło 
się uroczyste otwarcie pierwszego piętra 
lubskiego pałacu, które swoim występem 
rozpoczęła 18sto letnia wokalistka, sty-
pendystka miasta Luboń, laureatka wielu 
nagród, dziewczyna z rodzinnymi korze-
niami z Lubska - Maja Świdzińska, która 
zaśpiewała piosenką p. Krystyny Prońko 
„Jutro zaczyna się tu sezon”. Maja drugim 
razem bawiła gości piosenką p. Hanny 
Banaszak pt „Pogoda ducha”.
Budynek, w którym dawniej mieścił się 
Urząd Stanu Cywilnego oraz Kawiarnia 
Wenus, dziś pełni inną funkcję. Na parte-
rze już wcześniej swoją działalność rozpo-
częły Klub Senior+ oraz Środowiskowy 
Dom Samopomocy, natomiast powstała 
w wyniku przebudowy pierwszego piętra 
infrastruktura, będzie służyła zarówno 
obecnym użytkownikom obiektu, jak i 
pozostałym mieszkańcom gminy Lubsko.
Burmistrz Lubska Janusz Dudojć wraz 
z prowadzącą uroczystość Manuelą Ko-
nieczką powitali przybyłych gości. 
Następnie proboszcz parafii p.w. NSPJ 
Zygmunt Mokrzycki poświęcił obiekt, 
by dobrze służył on gminnej wspólnocie.
W dalszej części gali przyszedł czas na 
gratulacje oraz podziękowania.
Jak zauważył w swoich, kierowanych 
do Burmistrza i radnych Rady Miejskiej 
w Lubsku słowach Starosta Żarski Jó-
zef Radzion - to, co zostało osiągnięte, 
wymagało pomysłu, wyobraźni, odwagi 
oraz uporu – ale tego pozytywnego – w 
konsekwentnym dążeniu do celu. Pod-
kreślił również, że Burmistrz znany jest z 
niekonwencjonalnych pomysłów.
Burmistrz podziękował Wykonawcy 
robót Panu Wacławowi Bryczkowskiemu 
prowadzącemu Zakład Ogólnobudowlany 
z Żar za wzorowo wykonaną pracę, co 
zauważyli i potwierdzili także obecni na 
sali goście.
Lubski pałac jak feniks odradzający się 
z popiołu
W 2015 roku Urząd Stanu Cywilnego 
przeniesiono do lubskiego ratusza, a 
Kawiarnię Wenus zamknięto. Zdemon-
towano wyposażenie, ale nie tylko: m.in. 
na I piętrze rozebrano również parkietowe 
podłogi, a także ściany i sufity z boazerii. 
Budynek wyjęty z użytkowania niszczał. 
Brak stałego nadzoru skutkował próbami 
włamań i dewastacji.
W 2019 roku pojawiła się pierwsza iskra 
nadziei przywrócenia tego budynku do 

życia, kiedy Gmina Lubsko pozyskała 
ok 148 tys zł z rządowego programu wie-
loletniego Senior+ na utworzenie Klubu 
Senior+. Gmina dofinansowała to zadanie 

z własnych środków kwotą ok 68 tys zł. W 
wyniku zrealizowanych prac powstał Klub 
z dwudziestoma miejscami dla seniorów, 
który prężnie funkcjonuje i działa aktywi-
zując oraz integrując seniorów.
Druga iskra nadziei dla obiektu pojawiła 
się w lipcu 2020 roku, kiedy Burmistrz 

Lubska Janusz Dudojć podpisał z Wo-
jewodą Lubuskim Władysławem Daj-
czakiem umowę o dofinansowanie w 
kwocie ok 930 tys zł z przeznaczeniem na 
adaptację prawej strony parteru (Gmina do 
zadania dołożyła własne środki w kwocie 
ok 245 tys zł). 
Prace okazały się bardzo ciężkie i niosące 
wiele niespodzianek, jak choćby tę, kiedy 
po zdjęciu paneli podłogowych okazało 
się, że nie ma fundamentów i odpowied-
niej izolacji. Jednakże Wykonawca robót 
podołał temu wyzwaniu i już w styczniu 
2021 roku, dokonano otwarcia obiektu.
ŚDS przeniósł się do nowej siedziby 
pozbawionej barier w dostępie do infra-
struktury.
W 2021 roku Gmina zabezpieczyła w 
swoim budżecie środki na wstępny etap 
przebudowy I piętra, jednak w trakcie oka-
zało się, że Gmina otrzymała wsparcie fi-
nansowe w kwocie 1 mln zł z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych (Gmina 
Lubsko dołożyła własne środki w kwocie 
ok 641 tys zł), które pozwoliło Gminie na 

gruntowny i komplekso-
wy remont całego piętra 
budynku oraz dachu.
Obecnie budynek wraca 
całościowo do życia. Na 
parterze nadal działają 
Klub Senior+ i Środowi-
skowy Dom Samopomo-
cy. Uruchomione I piętro 
zostało zaadaptowane na 
potrzeby podopiecznych 
Klubu Senior+, ale z po-
wodzeniem będzie mogło 
być także wykorzystywane 
na inne cele. Dodatkowo 
mówi się o przystosowaniu 
odremontowanych salek 
na salki lekcyjne do nauki 
gry na instrumentach. 

Pocieszający i budujący jest fakt, że obiekt 
wyjęty z użytkowania na kilka lat, dziś 
wraca do funkcjonowania, wypełniając 
przy tym ważną społecznie funkcję.
Budynek wymaga jeszcze doposażenia, a 
także prac związanych z odnową elewacji, 

zagospodarowania terenu, montażu windy. 
Gmina na część z tego zakresu stara się o 
dofinansowanie.
Podczas gali otwarcia I piętra lubskiego 
pałacu zatańczyli: Lubszczanka Martyna 
Adamska wraz z tanecznym partnerem 
Wiktorem Wojciszewskim uświetniając 
wieczór i uroczystość oraz czyniąc ją 
pełną piękna i gracji. Para zatańczyła w 
pierwszej odsłonie dwa tańce w stylu 
standardowym: walc angielski; oraz 
tango, natomiast w drugiej dwa tańce 
w stylu latynoamerykańskim: sambę i 
rumbę. Wszystkie występy otrzymały 
głośne brawa.
W dalszej części uroczystości swoje 
podziękowania i gratulacje w kierunku 
Burmistrza Lubska Janusza Dudojcia 
skierowali: Krystyna Jasinowska Prezes 
stowarzyszenia lubskich Kombatantów, 
Wojciech Dobicki z lubskiego Koła 
Pszczelarzy oraz Wojciech Szabliński ze 
Stowarzyszenia Sybiraków.
Część oficjalną gali zakończyła swoim 
występem Maja Świdzińska, która tym 

razem zaprezentowała umiejętności i ta-
lent gry na skrzypcach, wykonując utwór 
Locatelli’ego Kaprys nr 3.
Na zakończenie, przybyłych gości zapro-
szono na poczęstunek, zachęcono do zwie-
dzenia obiektu oraz obejrzenia wystawy 
obrazów autorstwa lubskich artystów ze 
stowarzyszenia MA-R-FO.

***
Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, 
którzy swoją pracą, wsparciem, okazaną 
pomocą, zaangażowaniem, przyczynili się 
do przebudowy tego obiektu. Dziękujemy 
również tym, którzy wsparli nas w przy-
gotowaniu uroczystości otwarcia obiektu, 
a mianowicie:
dziękujemy:
- Wojewodzie Lubuskiemu Władysławo-
wi Dajczakowi,
- Burmistrzowi Lubska Januszowi Dudoj-
ciowi oraz Radnym Rady Miejskiej w 
Lubsku
- wykonawcy robót Wacławowi Brycz-
kowskiemu, prowadzącemu Zakład 
Ogólnobudowalny z Żar oraz jego pra-
cownikom, inspektorowi nadzoru, kie-
rownictwu oraz pracownikom Urzędu 
Miejskiego w Lubsku zaangażowanym 
w dozór realizowanych prac
- Sławomirowi Prostakowi właścicielowi 
firmy Propol z Lubska
Dziękujemy także:
- występującym podczas gali artystom
- członkom stowarzyszenia MARFO z 
Lubska
- Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Lubsku
- Bibliotece-Centrum Kultury im Jana 
Raka w Lubsku
- Nadleśnictwu Lubsko oraz Marcinowi 
Choińskiemu
- Środowiskowemu Domowi Samopo-
mocy
- Klubowi Senior+

M.K.

UROCZYSTE OTWARCIE I PIĘTRA LUBSKIEGO PAŁACU

Budynek po 2015 roku wyłączono z użytkowania, Urząd Stanu Cywilnego przeniesiono do ratusza, zamknięto Kawiarnię Wenus. Budynek niszczał, były próby 
włamania oraz dewastacji.

Gmina Lubsko pozyskała na 
przebudowę budynku po dawnym 
USC ponad 2 mln zł rządowego 

wsparcia.

Przebudowa budynku była trudna i przyniosła wiele 
zaskakujących niespodzianek, jak choćby brak 
fundamentów i izolacji w części, gdzie dawniej 

funkcjonowała kawiarnia Wenus. Wykonawca robót 
Zakład Ogólnobudowlany Wacław Bryczkowski z 

Żar poradził sobie jednak z tymi sytuacjami. Ważnym 
elementem inwestycji był kompleksowy remont dachu.

Od 2020 roku w budynku funkcjonuje 
Klub Senior+, a od 2021 roku 

Środowiskowy Dom Samopomocy

W piątek 17 grudnia 2021 roku odbyło się uroczyste otwarcie I piętra budynku przy al. Wojska Polskiego 2a w Lubsku. Były podziękowania i gratulacje. Swoimi występami wieczór uświetnili wokalistka 
i skrzypaczka Maja Świdzińska oraz para taneczna Martyna Adamska i Wiktor Wojciszewski. Po części oficjalnej można było zwiedzić obiekt oraz zobaczyć wystawę prac autorstwa artystów z MA-R-FO
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BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gozdno, oznaczonej nr 124, obr. Górzyn.
Cena wywoławcza w drugim przetargu wynosi 27.000,00 złotych. Wadium wynosi 3.000 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 19 stycznia 2022r. o godz. 10:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium w terminie do 
14 stycznia 2022r. należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 124 o pow. 1,01 ha położona jest w 
miejscowości Górzyn, gm. Lubsko, w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych i rolnych. Działka posiada kształt regularnego wielokąta jest nieogrodzona, zakrzaczona i zaśmiecona z pojedynczymi drzewami bez wartości użytkowej. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie 
istniejącym. Możliwość przyłączenia do sieci: wodnej i elektroenergetycznej. Bezpośredni dostęp z drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00050343/9. 
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (dział III i IV księgi wolny od wpisów). Nieruchomość leży na terenie, dla którego brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w 
Żarach oznaczona jest symbolem K – użytki kopalniane. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko ww. działka położona jest na terenie zabudowy jednorodzinnej, oznaczonej w planie symbolem B 17 MN z zapisem: istniejąca 
zabudowa mieszkalna. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych na terenie przedmiotowej działki. Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W 
związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Lubsko z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytku, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej 
ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Pierwszy 
przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 29.09.2021r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

*
BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 167/2 położonej przy ul. Głowackiego w Lubsku.

Cena wywoławcza w drugim przetargu wynosi 42.000,00 złotych. Wadium wynosi 5.000 złotych. PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 19 stycznia 2022r. o godz. 10:40 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium w terminie do 
14 stycznia 2022r. należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 167/2 o pow. 0,0697 ha położona jest 
przy ul. Głowackiego w Lubsku, gm. Lubsko (obręb 0008 miasta Lubsko), w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej. Działka ma kształt prostokąta. Teren nieogrodzony, zakrzaczony, porośnięty drzewami bez wartości użytkowej. Nieruchomość bez 
uzbrojenia. Z istniejących w sąsiedztwie sieci technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne, wodno – kanalizacyjne i gazu. Dostęp z drogi publicznej ul. Głowackiego o nawierzchni bitumicznej. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00052032/0. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów). Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem Lz-RIVa – grunty zadrzewione zakrzaczone i grunty orne. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. 
Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXII/155/2000 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 czerwca 2000r. oraz zmianie 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013r. ww. działka położona jest na terenie zabudowy mieszkalno - usługowej. Przedmiotowa działka leży 
na obszarze oddziaływania elektrowni wiatrowej co uniemożliwia obecnie zabudowę mieszkalną (ustawa z dnia 20.05.2016r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych – Dz. U. z 2021r., poz. 724). Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne 
oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Lubsko z tytułu ewentualnej 
niezgodności w zakresie rodzaju użytku, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na 
życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 04.10.2021r. 

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

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

Przenoszenie plików 
z jednego komputera 

na drugi
Przenoszenie plików z jednego kom-
putera na drugi można wykonywać 
szybko, bezpiecznie i bez utraty ja-
kichkolwiek danych.Nie ma nic bar-
dziej ekscytującego niż dostać nowy 
i wydajny komputer, dzięki któremu 
można szybko realizować zadania, 
uruchamiać nowe aplikacje i cieszyć 
się grami działającymi w oszałamiają-
cych prędkościach. Nie ma jednak nic 
bardziej uciążliwego niż świadomość, 
że trzeba przenieść całą swoją muzykę, 
zdjęcia, dokumenty i inne pliki ze stare-
go komputera do nowego.Na szczęście 
nie musisz błagać i przekupywać znajo-
mych, żeby pomogli Ci w tym zadaniu. 
Istnieje wiele sposobów, dzięki którym 
łatwo i bezpiecznie możesz współdzielić 
pliki, a nawet przenosić całe programy 
ze starego komputera na nowy – przy 
zachowaniu bezpieczeństwa Twoich 
danych.

Podejście amatorskie:
jak ręcznie przenosić pliki

Jeśli jesteś osobą praktyczną, jednym z 
najprostszych sposobów na załadowanie 

wszystkich Twoich plików na nowy 
komputer będzie ich ręczne przeniesie-
nie. Można to zrobić na kilka sposobów. 
Na początek podłącz do swojego sta-
rego komputera dysk flash USB albo 
zewnętrzny dysk twardy, którego koszt 
– w zależności od parametrów takich 
jak pojemność, prędkość oraz potrzebna 
funkcjonalność – może wahać się w 
przedziale od 30 do kilkuset złotych. 
Po prostu skopiuj swoje pliki na dysk 
zewnętrzny, wyjmij urządzenie pamięci 
masowej, podłącz je do nowego kom-
putera, a następnie wgraj na nie pliki, 
wykonując cały proces w odwrotnej ko-
lejności. Wskazówka: niektóre kompute-
ry wyposażone są w porty eSATA, zapro-
jektowane specjalnie pod kątem użycia 
zewnętrznych dysków twardych oraz do 
przenoszenia danych nawet szybciej niż 
przy użyciu portów USB.Jeśli nie chcesz 
kupować zewnętrznego dysku twardego, 
możesz również przenieść swoje pliki 
do chmury przy użyciu internetowych 
usług przechowywania danych, takich 
jak Microsoft OneDrive, Google Dri-
veEnd lub Dropbox. Jak w poprzednim 
wypadku, wystarczy przeciągnąć i upu-
ścić swoje pliki ze starego komputera do 
usługi w chmurze, a następnie przenieść 
pliki na nowy komputer. W przypadku 
niewielkiej pojemności usługi te często 
są bezpłatne. W miarę wzrostu zapotrze-
bowania na pamięć masową naliczana 
jest miesięczna opłata za korzystanie w 
ramach abonamentu.

Wyższa prędkość: 
korzystanie z kabla do 

transferu danych

Jeśli uważasz, że usługa przechowy-
wania danych w chmurze zabiera zbyt 
wiele czasu albo jeśli chcesz uniknąć 
miesięcznych opłat za korzystanie z niej, 
alternatywą będzie przeniesienie plików 
między komputerami z wykorzystaniem 
kabla. Kabel podłącza się do portów 

znajdujących się zarówno na starym, 
jak i na nowym komputerze. Zwykle 
wraz z kablem otrzymujesz oprogra-
mowanie, które automatyzuje transfer 
plików w przypadku modernizacji 
starszego komputera wyposażonego w 
system Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista lub 
XP. Kabel do przesyłania danych działa 
szybciej niż zewnętrzny dysk twardy, 
ponieważ komputer podłączany jest 
bezpośrednio do nowego urządzenia, 
tym samym eliminując konieczność 
korzystania z narzędzia pośredniego 
(tj. zewnętrznego dysku twardego).
Zanim rozpoczniesz transfer wszystkich 
danych, zastanów się, czy rzeczywiście 
potrzebujesz ich wszystkich? Konfigu-
rowanie nowego komputera to idealny 
moment na pozbycie się starych plików 
przy wykorzystaniu archiwizacji, która 
pozwala na wyczyszczenie plików i 
struktur folderów.
Zastosowanie aplikacji do komplekso-
wego przenoszenia danych
Wcześniejsze wersje systemu Windows 
udostępniały usługę Łatwy transfer w 
systemie Windows, która umożliwiała 
użytkownikom łatwe przenoszenie 
plików między komputerami. Niestety 
zrezygnowano z niej w systemie Win-
dows 10. Nie martw się jednak: w celu 
odtworzenia funkcjonalności narzędzia 
Łatwy transfer firma Microsoft nawiąza-
ła współpracę z twórcą oprogramowania 
PC Mover, firmą Laplink. Aplikacja 
PCMover Express przenosi dane i usta-
wienia między komputerami z Windows 
XP, a tymi działającymi na systemie 

Windows 8.1 lub nowszym. Usługa ta 
kosztuje około 15 dolarów. Wersja PC 
Mover Professional kosztuje więcej, 
ale pozwala również na przenoszenie 
aplikacji. W przypadku wystąpienia 
jakichkolwiek problemów obie usługi 
zapewniają całodobowe wsparcie.Po-
dejście to wymaga poniesienia kosztów, 
lecz pozwala na automatyzację proce-
sów i potrafi pomóc użytkownikowi 
tak, aby nie zapomniał on o żadnych 
plikach – nawet tych umieszczonych w 
jakimś nieznajomym miejscu na starym 
komputerze.

Rozmaite systemy operacyjne: 
przenoszenie plików z komputera 

Mac do PC i z powrotem
Możliwe jest również ręczne przenosze-
nie plików pomiędzy komputerami Mac 
i PC w taki sam sposób jak pomiędzy 
komputerami PC: przy użyciu zewnętrz-
nych dysków twardych, usług przetwa-
rzania w chmurze lub domowych sieci. 
Możesz również pozwolić komputerowi 
na samodzielne wykonanie tego zadania 
za pośrednictwem osobistego asystenta 
odpowiedzialnego za przenoszenie 
plików: system operacyjny Max OS 
X Lion i jego późniejsze wersje wy-
posażone są w sprytne narzędzie o 
nazwie Asystent migracji, które potrafi 
przenieść kontakty, kalendarze, konta 
e-mail oraz o wiele więcej z komputera 
PC i umieścić te pliki w odpowiednich 
miejscach na nowym komputerze Mac.

Czyszczenie: trzymaj 
swoje stare dane z dala od 

niepowołanych rąk

Po przeniesieniu plików powinno 
się zachować stary komputer przez 
przynajmniej kilka kolejnych tygodni, 
na wypadek, gdyby okazało się, że za-
pomniano o jakiś plikach. Jeśli jednak 
kiedyś sprzedasz, wyrzucisz lub oddasz 
swój stary komputer, pamiętaj o usunię-

ciu z niego wszystkich swoich danych i 
informacji osobistych. Zwykłe ich prze-
niesienie nie rozwiązuje tego problemu. 
Nawet usunięcie plików czy ponowne 
sformatowanie dysku wciąż umożliwia 
ekspertom odzyskanie ważnych infor-
macji, takich jak informacje dotyczące 
banku czy stare wiadomości e-mail. 
Na szczęście bezpłatne programy do 
niszczenia danych – jak Darik’sBoot 
And Nuke (DBAN) – potrafią usunąć 
wszystko ze starego komputera, nie 
pozostawiając po danych nawet śladu.

Zachowaj bezpieczeństwo: utwórz 
kopię zapasową nowych danych

Teraz, kiedy już udało Ci się przenieść 
pliki ze starego komputera, nadszedł 
dobry moment, aby upewnić się, że 
posiadasz bieżący system tworzenia 
kopii zapasowych na wypadek, gdyby 
konieczne było ponowne przywrócenie 
tych danych. System Windows 8 lub 
nowszy oferuje przydatną funkcję o na-
zwie Historia plików, która pozwala na 
automatyczne i zaplanowane tworzenie 
kopii zapasowych plików na zewnętrz-
nym dysku twardym. Funkcja ta spra-
wia, że w razie najgorszego twoje dane 
nie przejdą do historii.Jeśli korzystasz z 
komputera Mac, masz wiele możliwości 
i platform służących do tworzenia kopii 
zapasowych danych zależnie od wersji 
systemu OS X – od usługi iCloud, aż 
po programy takie jak Time Machine.
Pamiętaj: choć istnieje wiele prostych 
sposobów przenoszenia i współdziele-
nia danych, przenosić możesz wyłącz-
nie te dane, do których masz dostęp. 
Upewnij się więc, że Twoje dokumenty, 
fotografie czy inne cenne dane pozostają 
chronione nawet, jeśli Twój komputer 
zaginie lub zostanie uszkodzony. Łatwo 
to zrobić automatycznie, a dzięki temu 
upewnisz się, że przeniesienie się na 
nowy komputer pójdzie gładko.

M.Sienkiewicz

Czytelnicy pytają, redakcja odpowiada  Wędrowanie  „Szlakiem słynnych  postaci”

ŚLADAMI NAJSŁYNNIEJSZEGO GÓRNIKA
W POLSCE –ALOJZEGO PIONTKA

„Alojzy Piontek, pił własny mocz, zjadł sztyl od łopaty, 
dlatego przeżył. Takim ludziom należy się szacunek”.

Z okazji Barbórki, czyli 
Dnia Górnika chcielibyśmy 
przedstawić Państwu 
sylwetki dwóch cudownie 
ocalonych górników. 
Alojzego Piontka, który 
przysypany został w 
Kopalni „Mikulczyce – 
Rokitnica” w 1971 roku, 
oraz sylwetkę Zbigniewa 
Nowaka cudownie 
ocalałego górnika z Kopalni 
„Halemba” w Rudzie 
Śląskiej, który przeżył 
wypadek w kopalni w 2006 
roku. 

Alojzy Piontek  był to górnik kopalni 
„Mikulczyce - Rokitnica” w  Zabrzu, 
jeden z dziewiętnastu, których przysypał 
zawał chodnika w pokładzie 508 (780 
metrów pod ziemią) podczas  katastrofy 
górniczej 23 marca 1971 roku. Kopalnia 
„Mikulczyce” (niem. „Abwehrgrube”) 
powstała 22 sierpnia 1906 roku z połą-
czenia wielu pól górniczych należących 
do spółki akcyjnej Donnersmarckhütte. 
W 1900 roku dyrektor górniczy Jakob 
Kirschniok wpadł na pomysł, aby z 
podziemi Kopalni „Concordia" przebić 
chodnik do leżącego pod Mikulczycami 
w odległości trzech kilometrów pola 
górniczego „Abwehr”, od którego kopal-
nia wzięła swą późniejszą nazwę 
„Abwehrgrube". Równocześnie od  1901 
roku drążono dwa szyby kopalni; „Ad-
olf” i „Elisabeth”. Eksploatację rozpo-
częto w 1903 roku od pola Neu-
eAbwehr.W kopalni tej już od początku 
jej istnienia zastosowano najnowocze-
śniejsze wówczas środki produkcji jak 
napędzane benzolem lub elektryczne 
lokomotywy do podziemnego transportu, 
czy elektryczna maszyna wyciągowa 
(napęd klatki szybowej). W latach 1936 
- 1937 Kopalnia „Abwehrgrube” zdoby-
wała nagrodę przechodnią Wyższego 
Urzędu Górniczego we Wrocławiu za 
wysokie bezpieczeństwo pracy. W latach 
1927 - 1945 po przejściu do Gwarectwa 
Castellengo - Abwehr - kopalnia Abwehr. 
W 1938 roku roczne wydobycie kopalni 
wynosiło około 2 283 526 ton. Od 1945 
roku kopalnia zmieniła nazwę na Kopal-
nię „Mikulczyce" należała do Zabrzań-
skiego Zjednoczenia Przemysłu Węglo-
wego. Od dnia 1 października 1960 roku 
przyłączono ją do kopalni Rokitnica pod 
nazwą Mikulczyce - Rokotnica. 1 stycz-
nia 1970 roku połączona z kopalnią Lu-
dwig - Concordia pod nazwą Concordia. 
Kopalnia zlikwidowana. 1 stycznia 1973 
roku kopalnię połączono z Kopalnią 
„Pstrowski”.W Kopalni „Abwehr” 10 
stycznia 1923 roku wybuchł pożar. Pożar 
spowodowany był eksplozją lokomoty-
wy benzolowej, który pociągnął za sobą 
45 ofiar. Poniżej prezentuję ich listę alfa-
betyczną spisaną przeze mnie z pomnika: 
Ryszard Bartocha, Franciszek Borzecki, 
Antoni Bresler, Franciszek Bronczyk, 
Konrad Ceglarek, Piotr Fruhauf, Jan 
Henzel, Franciszek Horba, Emanuel 
Hutka, Franciszek Janoszka, Teodor Jo-
hann, Józef Kaczmarczyk I, Józef Kacz-
marczyk II, Max Kaułs, Tymoteusz 

Kowolik, Emil Krafczyk, Bernard 
Kunka, Paweł Kustos, Franciszek Luko-
czek, Wilhelm Mańka, Paweł Mateja, 
Teodor Mikołaczek, Jan Nadgórnik, Jó-
zef Pach, Ernest Pasierski, Konstanty 
Piguła, Wiktor Piguła, Piotr Pisarek, 
Ryszard Podkowik, Paweł Pudło, Jakub 
Pyka, Tomasz Pyka, Teodor Rusek, Jan 
Słota, Roman Skrzyczek, Stefan Sokala, 
August Szczeponik, Paweł Szczygieł, 
Franciszek Szołtysek, Dominik Szeja, 
Piotr Włochowicz, Robert Włochowicz, 
Izydor Woźnica, Wiktor Ziora. Gorycz 
straty była dla rodzin o tyle większa, że 
nikt nie wiedział, gdzie się zmarli znaj-
dują. Aby zapobiec nieszczęściu zamu-
rowano pole pożarowe po wyciągnięciu 
tylko trzech zwłok i upewnieniu się że 
nikt katastrofy nie przeżył. Dopiero po 
półtora roku można było pole pożarowe 
otworzyć i wydobyć zwłoki. Do piątku 
29 sierpnia 1926 roku wyciągnięto 19 
zmarłych. Pochowano ich w niedzielę w 
masowym grobie w Mikulczycach. W 
kondukcie pogrzebowym zasypanych 
górników udział wzięli przedstawiciele 
rządu, Wyższego Urzędu Górniczego z 
Wrocławia, Urzędu Górniczego z Gliwic, 
Huty „Donnersmarck”, zarządu kopalni, 
załogi, urzędów powiatowego i gminne-
go, oraz poczty sztandarowe wielu sto-
warzyszeń. Pożar wybuchł w chodniku 
głównym pokładu „Hugo” na poziomie 
282 m, na skutek defektu technicznego 
jadącej tam lokomotywy benzolowej, 
która niestety odcięła 47 pracownikom 
zatrudnionym powyżej tego chodnika 
drogę ewakuacji do szybu. Tylko dwóch 
z nich uratowało się uciekając chodni-
kiem do położonego niżej pokładu 
„Antonie”. Pozostałych 45, wraz z pro-
wadzącym rębaczem ulegli w czasie 
ucieczki uduszeniu, lub zatruciu w du-
żych ilościach powstałych nagle gazów 
pożarowych. Przebieg wypadku opisuje 
ze szczegółami autentyczna relacja w 
gazecie „Oberschlesien im Bild” z 1924 
roku w artykule uzupełniona dwoma 
szkicami.  Gazeta tak donosiła o wypad-
ku:  „Przez przypadkowe pęknięcie śruby 
uszkodzone zostało łożysko korbowe 
znajdującej się w ruchu lokomotywy. 
Pozbawiony oparcia tłok wyskoczył z 
cylindra i przerwał przewód ze zbiornika 
z benzolem. Następna iskra z uszkodzo-
nego cylindra spowodowała zapalenie się 
zapasu benzolu, około 50 kg. Na całe 
nieszczęście, zaraz po zapaleniu się 
benzolu, z nieznanych powodów prze-
rwany został 180 - cio milimetrowy 
rurociąg ze sprężonym powietrzem, 

które podsyciło pożar 
płynąc z ciśnieniem 6 
atmosfer. Zanim udało 
się odciąć powietrze, 
drewniana obudowa 
chodnika stała już w 
płomieniach. Natych-
miast podjęte próby ga-
szenia przy pomocy 
gaśnic i prostych środ-
ków przerwano po kilku 
godzinach jako bezna-
dziejne. Więc ogień roz-
przestrzeniał się tak 
szybko, że palący się 
chodnik zawalił się gazy 
pożarowe zagroziły całą 

kopalnię. O ratunku pozostałych w rejo-
nie pożaru 45 górników nie mogło być 
mowy, a gazy pożarowe zagrażały życiu 
innych. W tej sytuacji zamknięto tamy 
pożarowe odcinając pożar w pokładach 
„Hugo” i „Antonie”. Dopiero po ośmiu 
miesiącach, pod kontrolą urzędu górni-
czego, poprzez nowo wybudowane 
chodniki dotarto do miejsca pożaru i 
przewietrzono je. Wydobyto 27 mocno 
spalonych zwłok. Z wydobycie pozosta-
łych 18, również spalonych i leżących w 
zawalonym chodniku pokładu „Hugo” 
zrezygnowano z powodów bezpieczeń-
stwa. Górnikom tym wystawiono później 
pomnik na powierzchni, w tym miejscu 
gdzie pod ziemią doszło do nieszczęścia 
ludzi”. Po prawie 50 latach w tej samej 
kopalni w katastrofie 23 marca 1971 roku 
zginęło tylko 10 górników, a mimo to 
wypadek stał się symbolem udanej akcji 
ratowniczej, dzięki uratowaniu zasypa-
nego górnika Alojzego Piontka (1935 - 
2005), który przeżył pod ziemią 158 
godzin. Przyczyna katastrofy było silne 
tąpnięcie górotworu. Zawalony został 
chodnik eksploatacyjny pokładu nr 508 
(780 metrów pod ziemią), w którym w 

chwili katastrofy pracowało 19 górników. 
Jak się okazało, zawał spowodował cał-
kowite zasypanie odcinka chodnika o 
długości 72 metrów. Zawał składał się z 
drobnych kamieni i miału, wypełnił więc 
całkowicie chodnik nie pozostawiając w 
nim niemal żadnych wolnych przestrze-
ni. Wstrząs miał charakter jednorazowy. 
Późniejsze badanie przyczyn katastrofy 
potwierdziło, że nie miał tu miejsca żaden 
błąd człowieka a tylko wypadek spowo-
dowały  siły natury. Ośmiu górników 
uratowano już w parę godzin po katastro-
fie z pozostałych jedenastu Alojzy Pion-
tek przeżył jako jedyny. W zawalonym 
na długości 72 m chodniku został przy-
ciśnięty styliskiem od łopaty. Przepiłował 
je blaszką od lampki górniczej na kasku 
i przeczołgał się do nieprzysypanej  niszy, 
w której przetrwał ponad sześć i pół doby, 
pijąc własny mocz i jedząc sztyl (trzonek) 
od łopaty. Ekipy ratownicze na czele z 
nadsztygarem Alojzym Wylężakiem 
dotarły do niego rankiem 30 marca, do 
tego czasu odnaleziono już zwłoki ośmiu 
górników i mało kto wierzył, że który-
kolwiek z pozostałych trzech mógł 

jeszcze żyć. Pierwsze słowa Alojzego 
Piontka brzmiały: „Czy to wy, sztygarze? 
Pomóżcie mi, nie mogę się stąd wydo-
stać. To jo, Piontek, jestem tu od wczoraj, 
z drugiej zmiany". Nie wiedział, że pod 
ziemią spędził prawie tydzień. Przeżył 
tydzień w norze o wymiarach około 2 
metry na 30 centymetrów. Bogdan Ćwięk 
autor znanej książki „Sukcesy i klęski w 
działaniach ratownictwa górniczego" tak 
relacjonuje przebieg tych wydarzeń: 
„Nikt z ratujących nie spodziewał się 
takiego odkrycia, wiedząc, jak szczelny 
jest zawał. Zachowanie życia w tych 
warunkach było niewyobrażalne. Podziw 
był tym większy, że kiedy już szybko 
wyniesiono Piontka z gruzów, okazało 
się, że jest silnie wyczerpany, ale w za-
sadzie poza drobnymi potłuczeniami nie 
odniósł obrażeń". Dr Zbigniew Kimmel 
dyrektor szpitala w Zabrzu - Biskupicach, 
do którego przewieziono górnika, określił 
stan jego zdrowia jako zadowalający. 
Serce pracowało dobrze, ciśnienie było 
w porządku. Żadnych obrażeń wewnętrz-
nych. Piontek był przytomny i kontakto-
wy. Krótko po odnalezieniu Piontka, 
który przetrzymał 158 godzin w zawale, 
wydobyto zwłoki ostatnich dwóch gór-
ników. Uratowanie Alojzego Piontka 
nazwano „Cudem w Zabrzu”, ponieważ 
był to pierwszy odnotowany w historii 
górnictwa przypadek, by zasypany gór-
nik sam, w małej przestrzeni, bez żyw-
ności i wody, przetrwał tak długi czas i 
doczekał ratunku. Od tego czasu przykład 
Alojzego Piontka był podawany przy 
każdej górniczej akcji ratunkowej jako 
dowód, że trzeba ją prowadzić do końca 
w nadziei na uratowanie górników. Sam 
Piontek stał się postacią publiczną i po-
wszechnie rozpoznawalną. Po wypadku 
przeniesiono go na rentę z powodu obja-
wów pylicy i urazu psychicznego po 
wypadku, już nigdy więcej nie zjechał 
pod ziemię, ale uczestniczył w wielu 
spotkaniach, wspominając to wydarze-
nie. O Alojzym Piontku śląski reżyser 
Antoni Halor (1937 - 2011) nakręcił w 
1971 roku film dokumentalny „Czarne 
słońce”. W ostatnich latach życia Alojzy 
Piontek ciężko chorował na pylicę, zmarł 
w wieku 70 lat. Został pochowany na 
cmentarzu Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w zabrzańskiej Rokitnicy.

Krzysztof Kowsz

KKopalnia „Mikulczyce – Rokitnica” w opalnia „Mikulczyce – Rokitnica” w 
Zabrzu, to tutaj 23 marca 1971 roku Zabrzu, to tutaj 23 marca 1971 roku 
nastąpiła katastrofa górnicza podczas której nastąpiła katastrofa górnicza podczas której 
zginęło 10 górników. Obecnie w miejscu zginęło 10 górników. Obecnie w miejscu 
dawnej kopalni mieści się Firma - Poch. Sp. dawnej kopalni mieści się Firma - Poch. Sp. 
zoo Kowalstwo artystyczne.zoo Kowalstwo artystyczne.

Jedna z najtragiczniejszych katastrof górniczych na obszarze dzisiejszej Polski 
oraz największa w bytomskim górnictwie miała miejsce 31 stycznia 1923 

roku w Kopalni „Heinitz” (dzisiejsza Kopalnia „Rozbark”), podczas katastrofy 
zginęło 145 górników (na zdjęciu: pomnik upamiętniający katastrofę górniczą 
znajdujący się na cmentarzu  w  Bytomiu – Rozbark na ulicy Leopolda Staffa).

Alojzy Piontek zmarł 29 października 2005 roku i został pochowany na 
Cmentarzu Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zabrzu – Rokitnicy.

Katastrofa górnicza  w  Kopalni „Mikulczyce – 
Rokitnica” w Zabrzu z 1971 roku stała się najbardziej 

znana w powojennej Polsce, dzięki uratowaniu 
zasypanego górnika Alojzego Piontka, który przeżył  

po ziemią 158 godzin.

 H I STORI A 
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Oficjalnym powodem ogłoszenia stanu 
wojennego była pogarszająca się sy-
tuacja gospodarcza kraju, której prze-
jawami były m.in. brak zaopatrzenia 
w sklepach (także żywności) i regla-
mentacja (od kwietnia do października 
1981 ponownie objęto systemem tzw. 
kartek żywnościowych wiele towarów 
np. mięso, masło, tłuszcze, mąka, ryż, 
mleko dla niemowląt itd.) oraz zagro-
żenie bezpieczeństwa energetycznego 
kraju wobec zbliżającej się zimy. 
Rzeczywistymi powodami były obawy 
reżimu komunistycznego przed utratą 
władzy, związane z utratą kontroli nad 
niezależnym ruchem związkowym, w 
szczególności Niezależnym Samorząd-
nym Związkiem Zawodowym „Soli-
darność” oraz walki różnych frakcji w 
PZPR nie mogących dojść do porozu-
mienia w kwestii formy i zakresu refom 
ustroju polityczno - gospodarczego 
PRL. Istotny był też gwałtowny spa-
dek poparcia społecznego dla polityki 
komunistów. Według badań OBOP 
już w czerwcu 1981 zaufania do rządu 
deklarowało 24% respondentów, dzia-
łania KC PZPR aprobowało jedynie 
6% respondentów, a działania NSZZ 
„Solidarność” pozytywnie oceniało 
aż 62% Polaków. Za najważniejszy 
argument uznano Za najważniejszy 
argument uznano groźbę interwencji 
zbrojnej przez pozostałe państwa 
Układu Warszawskiego. Jednak 13 
grudnia 1981, w dniu wprowadzenia 
stanu wojennego, nie zanotowano 
żadnych ruchów wojsk radzieckich, 
anı zwiększonej komunikacji radiowej 
w ramach Układu Warszawskiego. O 
godz. 4:20 rano Departament Stanu 
USA wydał komunikat, w którym 
stwierdził, iż „nie zasygnalizowano 
żadnego ruchu wojsk radzieckich”. 
Jeszcze 10 grudnia w Moskwie, pod-
czas narady Biura Politycznego KC, 
władze ZSRR stwierdziły, iż interwen-
cja w Polsce jest brana pod uwagę jako 
ostateczność, tylko na wypadek, gdyby 
polskie siły bezpieczeństwa, wojsko i 
PZPR nie mogły sobie dać rady z sy-
tuacją, przy czym obawiano się także 
antyradzieckiego przewrotu w polskiej 
armii. W czasie debaty zdecydowany 
sprzeciw odnośnie interwencji ZSRR 
w Polsce wyraził radziecki polityk 
Jurij Andropow, jeden z członków 
Biura Politycznego KC KPZR: „(…..) 
Nie możemy ryzykować. Nie zamie-
rzamy wprowadzać wojsk do Polski. 
Jest to słuszne stanowisko musimy się 
go trzymać do końca. Nie wiem, jak 
rozwinie się sprawa z Polską, ale jeśli 
nawet Polska będzie pod władzą „So-
lidarności”, to będzie to tylko tyle.A 
jeśli na Związek Radziecki rzucą się 
kraje kapitalistyczne, a oni już mają 
odpowiednie uzgodnienia o różnego 
rodzaju sankcjach ekonomicznych 
i politycznych, to dla nas będzie to 
bardzo ciężkie. Powinniśmy przeja-
wiać troskę o nasz kraj, o umacnianie 
Związku Radzieckiego. To jest nasza 
główna linia”. ZSRR naciskał już od 
połowy 1981 na rozwiązanie sytuacji 
wyłącznie „siłami krajowymi” (polska 
armia i siły bezpieczeństwa), mając 

świadomość kosztów politycznych 
ewentualnej interwencji oraz mate-
rialnych uwikłany był bowiem w tym 
czasie w inną, kosztowną interwencję 
w Afganistanie. Radziecki KC KPZR 
był przekonany, iż interwencja wojsko-
wa w Polsce, tuż po inwazji na Afga-
nistan zaprzepaści na lata perspektywę 
odprężenia zbrojeń, a radzieckie siły 
okupacyjne i ograniczenia światowego 
wyścigu staną w obliczu poważnych 
trudności po ewentualnej interwencji, 
napotykając na opór podziemia. Jedy-
nym rozwiązaniem, zdaniem Moskwy, 
było zorganizowanie wojskowego 
zamachu stanu przy pomocy polskich 
sił zbrojnych. Władze komunistyczne 
wskazywały swoich nowych przeciw-
ników politycznych jako przyczynę po-
wstałej sytuacji, wykorzystując do tego 
praktycznie monopolistyczną pozycję 
w należących do państwa środkach 
masowego przekazu (radio, telewizja, 
gazety). Brutalna propaganda rządowa, 
którą kierował ówczesny rzecznik rzą-
du Jerzy Urban, demonizowała NSZZ 
„Solidarność”, dążąc do zdyskredy-
towania go w oczach społeczeństwa. 
Massmedia dopuszczały się fałszerstw 
i przeinaczeń, niejednokrotnie operując 
szowinistycznymi sloganami. Z dru-
giej strony opozycja, dysponująca o 
wiele mniejszymi środkami wpływu, 
upowszechniała chwytliwe schematy, 
zarzucając rządowi np. „nową oku-
pację” czy też „wojnę z narodem”. 
Stan wojenny wprowadzono w 16 
miesięcy po strajkach w 1980, które 
doprowadziły do powstania ,„Solidar-
ności” i odwilży politycznej w Polsce. 
W ciągu pierwszego tygodnia trwania 
stanu wojennego w więzieniach i 
ośrodkach internowania znalazło się ok 
5000 osób. Ogółem, w okresie trwania 
stanu wojennego, zostało internowa-
nych ok. 10.000 osób w 49 ośrodkach 
internowania na terenie całego kraju. 
Byli to głównie przywódcy NSZZ 
„Solidarność”, doradcy związku i 
związani z nim intelektualiści (m.in. na 
fali aresztowań zamknięto trwający w 
Warszawie Kongres Kultury Polskiej) 
oraz działacze opozycji demokratycz-
nej. Dalszym 4.000 osób, głównie 
przywódcom i uczestnikom strajków 
oraz protestów, już 24 grudnia 1981 
przedstawiono zarzuty prokuratorskie 
i osądzono, zwykle na kary więzienia. 
Najwyższy wyrok otrzymała działacz-
ka opozycyjna Ewa Kubasiewicz, ska-
zana przez Sąd Marynarki Wojennej na 
10 lat więzienia, za udział w organizacji 
strajku w Wyższej Szkole Morskiej 
w Gdyni. Na kary do 7 lat więzienia 
skazano 4 przywódców Konfederacji 
Polski Niepodległej, których proces 
zaczął się jeszcze przed 13 grudnia. 
Powszechną praktyką było zwalnianie 
działaczy NSZZ Solidarność z pracy 
i zmuszanie ich do emigracji kraju. 
W 2006 Instytut Pamięci Narodowej 
oszacował liczbę ofiar śmiertelnych 
stanu wojennego (w okresie od 13 
grudnia 1981 do 22 lipca 1983), które 
poniosły śmierć (głównie śmiertelne 
postrzały i pobicia) podczas strajków 
i manifestacji na 56 osób. Całkowita 

liczba ofiar stanu wojennego w latach 
1981-1989 wynosi nie mniej niż 91 
osób, co ustaliła badająca zbrodnie 
stanu wojennego Nadzwyczajna Ko-
misja Sejmowa w latach 1989-1991. 
Jest możliwe, że całkowita liczba ofiar 
śmiertelnych sięga ponad 100 osób 
(nie wyjaśniono ok. 90. przypadków 
tajemniczych morderstw politycznych 
dokonanych przed i po 1989). Listy 
ofiar i przyczyny ich śmierci próbo-
wał ustalać także Komitet Helsiński, 
ogłaszając w 1989 raport zawierający 
listę nazwisk represjonowanych i ofiar 
śmiertelnych stanu wojennego. Wpro-
wadzenie stanu wojennego nie tylko 
nie poprawiło niekorzystnej sytuacji 
gospodarczej w Polsce, ale pogłębiło 
kryzys. Na ówczesnej władzy ciąży 
piętno dalszego zadłużania się Polski i 
odsunięcia o kolejne lata koniecznych 
reform społeczno-gospodarczych.

*
Miliony Polaków dowiedziały się o 
wprowadzeniu stanu wojennego dopie-
ro o godzinie 6. rano, kiedy radio i te-
lewizja zaczęły transmitować przemó-
wienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego 1 
sekretarza PZPR, szefa rządu, Ministra 
Obrony Narodowej, który stanął na 
czele WRON-u. Po kilkunastu mie-
siącach, po strajkach, po utworzeniu 
Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego „Solidarność” Polacy 
mieli wreszcie czas na spokój, nawet 
poczucie zwycięstwa. Stan wojenny 
był szokiem i ogólnym zaskoczeniem. 
Z dnia na dzień uspokajały się umysły, 
ludzie przyjmowali nową sytuację za 
fakt dokonany i starali się żyć „normal-
nie”, ale ten pierwszy dzień, pierwsze 
informacje i obrazy zapisały się w 
pamięci na trwałe. Oto wspomnienia 
mieszkańców naszej gminy. 
Zofia - To była inna niedziela: trojka 
moich dzieci nie miała bajek w tele-
wizji, żadnych kontaktów z rodziną. 
Później to przerażające przemówienie 
Jaruzelskiego - „Ojczyzna nasza znala-
zła się nad przepaścią…” Co się stało? 
Wojna? W kościele ksiądz powiedział, 
że mogą być powołania do wojska, że 
trzeba zachować spokój Wokół ko-
ścioła na ulicach stały już czołgi. Mój 
mąż nie wrócił z nami do domu, nie 
było go kilka godzin, bał się, że może 
będą wezwania do służby. Nazajutrz 
w szkole nie było lekcji. Pełniliśmy 
dyżury, obowiązywała ścisła kontrola, 
legitymowanie, listy wyjścia, wejścia. 
Stanisława - Wrażenie straszne! 
Ja jestem urodzona przed II wojną 
światową, pamiętam wiele, więc to po- 
wróciło. Rano 13 XII 1981 r. szłam do 
kościoła, a tutaj szok: turkot czołgów - 
gnały od strony Gubina w kierunku Żar, 

w kościele nastrój inny niż zawsze. Nie 
pamiętam, co mówił ksiądz, pamiętam 
że ludzie płakali. W domu słuchaliśmy 
komunikatów, spikerzy umundurowa-
ni, żadnych programów. Zapamiętałam 
ten czas, bo w poniedziałek w pracy 
otrzymałam decyzję o przejściu na 
emeryturę. 
Halina - Moja córka studiowała wtedy 
w Poznaniu, mieszkała na stancji, nie 
przyjechała do domu, bo została z cho-
rą koleżanką. Postanowiłyśmy z siostrą 
pojechać po nią, bowiem zajęcia zosta-
ły odwołane, zaś restrykcje stanu wo-
jennego przerażały wszystkich. Choć 
miałyśmy przepustkę, dojechałyśmy 
do Poznania po godzinie policyjnej. 
Docelowo na ulicę domków jednoro-
dzinnych skradałyśmy się, chowając 
się za drzewa przy lada poruszeniu. Ten 
sam strach w drodze powrotnej. Kiedy 
dojedziemy?
Zofia - Byliśmy wtedy z mężem u ro-
dziny w Białostockiem, mąż miałurlop. 
Cisza, spokój, ale… Obudzono nas, że 
coś się w kraju musiało stać, bo wiele 
na to wskazuje (poprawiano anteny 
od radia i telewizji). Po przemówie-
niu Jaruzelskiego wiadomo było, że 
nasz urlop będzie przerwany. Mąż nie 
został wezwany, ale sam zdecydował 
się wracać do Lubska. Podróż to była 
najdłuższa w życiu; pociągi nie kurso-
wały, nie było połączeń, wiele godzin 
czekaliśmy. Mam przed oczyma tamtą 
zimową Warszawę: puste ulice, pełno 
mundurowych grzejących się przy 
tzw. koksownikach, skuleni podróżni 
w zimnych poczekalniach. Było mi 
szkoda i jednych i drugich, myślałam 
jak daleko jeszcze do domu.
Aleksander - W niedzielę, jak wszy-
scy, zaskoczony byłem zmianami, 
głucho, cicho w domu, a na ulicach 
odgłosy jadących wozów pancernych. 
W kościele ks. Franciszek Hornik 
odprawiał nabożeństwo. Nie mówił 
wiele na temat tego, co się dzieje. 
Widzieliśmy sami. Gdy wyszliśmy z 
kościoła, czołgi jak klamrą otoczyły 
kościół na ulicach przyległych, ludzie 
zaczęli płakać, chcieliśmy szybko 
się rozejść. Pracowałem w Luwenie, 
byłem kierownikiem zaopatrzenia. Za-
kład pracował dalej na trzy zmiany. Go-
dziło się to z godziną policyjną, gorzej 
było z wyjazdami, co było konieczne. 
W zakładzie istniały cztery związki 
zawodowe, w stanie wojennym najak-
tywniejszy był NSZZ Solidarność. Ja 
jednocześnie ze stanem wojennym za-
pisałem w pamięci powolne trudności 
w Luwenie, aż do jej upadku.
Eugeniusz - Byłem wtedy już po ma-
turze i po wojsku, zacząłem pracować i 
uczyć się jednocześnie w technikum w 

Zielonej Górze, by mieć zawód. W nie-
dzielę stanu wojennego (13 grudnia), o 
godzinie 6 rano już siedziałem w auto-
busie i dosypiałem spokojnie. W szkole 
koledzy podobnie dojeżdżali wcześnie 
z różnych miejscowości. Nauczyciele 
spóźnili się na zajęcia. Przyszli razem 
wszyscy i zapytali czy wiemy, że w 
Polsce ogłoszono stan wojenny. Nikt 
nie wiedział, nie wiedzieliśmy, co to 
znaczy, byliśmy wystraszeni. Lekcji 
nie było, mieliśmy wracać do domów. 
W drodze powrotnej już w Nowogro-
dzie widziałem wojsko, czołgi jadące 
w kierunku Zielonej Góry. Aw domu 
mama w rozpaczy, bo ojca zabrano po 
wyjściu z kościoła. Mama mówiła, de 
zabrano go na wojnę. Ojciec pracował 
wtedy w służbie więziennej w Krzy-
wańcu, musiał wspomóc ochronę. 
W czasie stanu wojennego dalej jeź-
dziłem do szkoły, powroty mieliśmy 
przed godziną policyjną, tylko raz się 
spóźniłem. Uciekałem przed patrolem 
chociaż ostrzegali, że będą strzelać 
(nie strzelali), a ja uciekałem, ile sił w 
nogach, zgubiłem jeden but. 
Krystyna - W domu zabraliśmy 
się za przygotowanie świątecznych 
wyrobów. Jak to w niedzielę cicho, 
a działy się niespodziewane rzeczy. 
Ulicą, wówczas ul. Dzierżyńskiego w 
kierunku Zielonej Góry pędziły czoł-
gi. Panika i strach, bieganie od okna 
do okna. Później szukanie w radiu, 
telewizji, każdy z domowników re-
agował po swojemu. Zapomnieliśmy o 
wędzonkach, więc tamtego roku były 
mocno przypalone. Byłam kierowni-
kiem działu handlowego w Spółdziel-
ni „Społem”. Dostawaliśmy zadania 
zaopatrywania Jednostek Wojsko-
wych. Pełniliśmy dyżury, składaliśmy 
meldunki z każdego zadania przed 
Komisarzem Wojskowym. Miałam 
wtedy 37 lat, pozostał tamten strach, 
niepewność. Nie nasi zwierzchnicy 
decydowali, a Komisarze Wojskowi 
mieli pieczę nad wszystkim.
Nina - Mieszkałam wtedy w Rostowie 
nad Donem. W Lubsku mieszkali moi 
rodzice i od nich nasłuchiwaliśmy 
wiadomości z Polski. Na rozmowę 
telefoniczną z rodzicami czekałam 
od 22.00 do 3.00. Zwykli Rosjanie 
współczuli mi, współczuli Polakom, 
nigdy nie słyszałam słów potępienia, 
okazywali mi dużo ciepła.
Czesław - Pracowałem wtedy jako 
palacz w Urzędzie Miejskim w Lub-
sku. W niedzielę zaplanowałem, że 
pójdę później, miałem wyczyścić piec. 
Kiedy wszyscy w domu ze strachem 
patrzyli, co się dzieje, poszedłem 
do Urzędu. Od razu zauważyłem 
jakichśludzi z opaskami na rękach. 
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Załatwili mi przepustkę, w czasie 
wolnym wychodziłem, załatwiałem 
różne pomocne sprawy. Czasem dla 
draki starałem się wprowadzić w błąd 
patrol. Nie mieli co robić, to szukali 
wroga.
Danuta - W mleczarni pracowałam w 
niedziele i święta, akurat 13 grudnia 
byłam z powodu choroby w domu. Jak 
zobaczyłam samochody z wojskiem i 
czołgi na ulicach, to stanęłam w oknie 
i płakałam. Przeżyłam już wojnę jako 
dziecko, więc byłam pewna, że to 
się powtórzy. Bałam się nie tylko o 
siebie. Nie miałam żadnych myśli, 
tylko strach. Baliśmy się wychodzić z 
domu. Wszyscy czuli się, jak osaczeni. 
Zakaz opuszczania miejsca zamiesz-
kania, zakaz wychodzenia z domu 
wieczorem. Jakie będą te święta? Wte-
dy nikt o świętach nie myślał. Jeszcze 
dziś wspominam tamten czas ze łzami. 
Jak wszyscy nasłuchiwaliśmy radia 
Wolna Europa, żeby wiedzieć, co 
dzieje się w kraju i na świecie. 
Sławomir - Miałem wtedy 14 lat, dziś 
na wiele spraw patrzę inaczej, wtedy 
kierowała mną ciekawość. Mieszka-
łem w centrum Lubska, więc przez 
okno wyglądałem i zdawałem relację 
domownikom. Wieczorem ulice 
były puste, tylko żołnierze trójkami 
środkiem jezdni patrolowali. Cisza, 
nuda. Pojechałem też do Gdańska, 
do siostry, tam to nie było spokojnie. 
Mundurowych na ulicach było więcej 
niż przechodniów. Zagapiłem się na 
nich, na te gumowe pałki, okrążyli 
mnie, ale ja się nie ruszałem, nie 
uciekałem, więc przeszli dalej. Z 
Gdańska przywiozłem sobie znaczek 
Solidarności i oporniki, które nosiłem 
w kłapie marynarki. Rodzice odganiali 
mnie, gdy chciałem z nimi posłuchać 
Wolnej Europy. 
Jadwiga - Oczekiwałam wtedy na 
kolejne dziecko. W niedzielę, jak zwy-
kle tempo życia wolniejsze; zamiast 
spokoju przed telewizorem, gwar, 
niezadowolenie, że chyba popsuty te-
lewizor. Szybko dotarty wieści, prze-
mówienie Jaruzelskiego powtarzano, 
nic poza tym nie było. Nie pamiętam, 
żebym bala się o siebie, to przycho-
dziło później. Zaczęłam pracować w 
przychodni, z powodu mojego stanu, 
poprzednio w szpitalu, przy rentge-
nie. W pracy nie było szczególnych 
zaostrzeń. Ograniczenia w różnych 
sferach życia dokuczały wszystkim. 
Małgorzata - W 1981 roku byłam po 
podstawówce, mieszkaliśmy na wsi, 
brat odbywał służbę wojskową. W 
domu trwały przygotowania do jego 
wesela, a tu ogłoszony stan wojenny. 
Mam wyrytą w pamięci twarz naszej 
mamy, jej niewiarygodnie przerażone 
oczy. Dziś wiem, że był to strach do-
znanych na Kresach przeżyć w czasie 
jej młodości i strach o nas, byśmy tego 
teraz nie przeżyli. Brat dostał urlop na 
wesele, ale nikomu nie było wesoło, 
godzina policyjna ograniczała czas 
zabawy i pobyt gości. Do dziś słowo 
wojna czy stan wojenny, przywołuje 
mi tamten ból w oczach mamy. Opr. 

M.Sienkiewicz
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Roland Wolański urodził się  03. 01. 
1935 roku w Mateuszówce, powiat 
Buczacz, województwo tarnopolskie. 
W 1945 roku przyjechał wraz z rodziną 
na Ziemie Odzyskane zamieszkał  
wówczas  w  Kosieczynie  koło  Zbą-
szynka. Rodzina Wolańskich składała 
się z rodziców i czwórki dzieci, oprócz 
Rolanda, byli więc: Roman (1928 r.  - 
Burmistrz – Trzciela), Rudolf (1929 r. 
- kapitan żeglugi wielkiej), oraz Tade-
usz (1931 r. - Prezes Spółdzielni Rol-
niczej w Grójcu Wielkim, powiat 
wolsztyński, gmina Siedlec). W 1954 
roku Roland przeprowadził się do 
Zielonej Góry i podjął pracę w Banku 
Rolniczym, w tym czasie wynajmował 
mieszkanie przy ulicy Reja. W Banku 
Rolniczym poznał Zdzisławę Szym-
czak (ur. 13. 08. 1933 roku w miejsco-
wości Krasne, powiat Mołodeczno, 
województwo nowogródzkie) repa-
triantkę zza Buga, która mieszkała wraz 
z rodziną w Płotach koło Zielonej Góry. 
W 1955 roku ożenił się ze Zdzisławą 
Szymczak.  01. 06. 1955 roku wziął 
ślub cywilny w Urzędzie Stanu Cywil-
nego w Czerwieńsku. 05. 06. 1955 roku 
wziął ślub kościelny. Z tego związku 
posiadał dwoje dzieci: Mariolę (ur. 
1956 r. – inżynier budownictwa), oraz 
Dariusza (ur. 1960 r. – kapitan żeglugi 
wielkiej). Mariola przyszła na świat w 
Zielonej Górze, natomiast Dariusz w 
Żarach, ponieważ małżeństwo w 1959 
roku przeprowadziło się do Żar i za-
mieszkało na ulicy Wrocławskiej 14 w 
budynku dzisiejszego Banku Zachod-
niego.W 1961 roku Roland Wolański 
ukończył Technikum Handlowe w 
Zielonej Górze, specjalność finanse i 
przedstawicielstwo handlowe. 28 lute-
go 1967 roku wstąpił w szeregi Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej. 1 
marca 1972 roku został powołany przez 
Ministerstwo Sprawiedliwości na sta-
nowisko głównego księgowego w 
Przedsiębiorstwie Konfekcji Odzieżo-
wej nr 8 w Krzywańcu. 15 lipca 1972 
roku Ministerstwo Sprawiedliwości 
powołało Rolanda Wolańskiego na 
stanowisko dyrektora, funkcję dyrek-
tora pełnił do 1994 roku, czyli do 
czasów zlikwidowania krzywańskiej  
placówki.Roland Wolański był wielo-
krotnie nagradzany za swoją pracę 
różnymi orderami, medalami i odzna-
kami m.in. został uhonorowany: Od-
znaką Honorową „Za Zasługi w Roz-
woju Województwa Zielonogórskie-
go”(1974), Medalem „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa” (1980), Srebrną Odznaką 
„Za zasługi w zwalczaniu powodzi” 
(1982),Złotym Krzyżem Zasługi 
(1982), Medalem „Za zasługi dla 
obronności kraju” (1983), Złotym 
Medalem 40  - lecia Polski Ludowej 
(1984), Odznaką „Za zasługi w ochro-
nie porządku publicznego” (1984), 
Odznaką „Za Zasługi dla Zielonogór-
skiej Organizacji ZSMP” (1984) , 
Srebrną Odznaką „W Służbie Peniten-
cjarnej” (1988). W sierpniu 1989 roku 
został odznaczony Orderem Odrodze-
nia Polski. Order Odrodzenia Polski  

(tzw. Polonia Restituta) jest to drugie 
pod względem starszeństwa  polskie  
państwowe  odznaczenie  cywilne (po 
Orderze Orła Białego), nadawane za 
wybitne osiągnięcia na polu oświaty, 
nauki, sportu, kultury, sztuki, gospo-
darki, obronności kraju, działalności 
społecznej, służby państwowej oraz 
rozwijania dobrych stosunków z inny-
mi krajami. W lutym 2005 roku Roland 
i Zdzisława Wolańscy zostali uhonoro-
wani Medalem za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie. Medal za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie ustanowiono jako 
nagrodę dla osób, które przeżyły co 
najmniej 50 lat w jednym  związku 
małżeńskim. Państwo Wolańscy prze-
żyli w związku małżeńskim 64 lata, aż 
do śmierci Rolanda Wolańskiego, 
który zmarł 12. 03. 2019 roku.Zakład 
Karny w Krzywańcu jest położony w 
lesie, tuż za Nowogrodem Bobrzań-
skim. Pracuje tam obecnie 367 osób, 
dzięki czemu Zakład Karny jest dzisiaj 
jednym z największych zakładów 
pracy w okolicach Zielonej Góry. Te-
reny gęstego kompleksu leśnego oka-
lającego Zakład Karny w Krzywańcu 
i pobliską jednostkę wojskową okryte 
są aurą tajemnicy. W czasie II wojny 
światowej w lasach tych znajdowała 
się fabryka amunicji „Alfred Nobel 
Dynamit Aktien - Gesellschaft” w 
której, w szczytowym okresie produk-
cji pracowało blisko 20 tysięcy osób. 
Znajdowała się tu również filia obozu 
koncentracyjnego „Gross -Rossen”, 
którego więźniowie stanowili dużą 
część siły roboczej. Na potrzeby za-
kwaterowania tak olbrzymiej ilości 
ludzi wybudowano  11 obozów miesz-
kalnych. Pierwotnie na terenie obecne-
go „Krzywańca” znajdował się obóz 
leśny nr 11 - „WALDLAGER 11”, 
który mógł pomieścić maksymalnie 
1000 osób. Obóz znajdował się w od-
ległości około 100 metrów od ogrodze-
nia fabrycznego. Przyjmuje się, że w 
obozie tym mieszkali głównie wysokiej 
klasy specjaliści, inżynierowie oraz 
pracownicy dozoru. Zachowane mate-
riały historyczne dowodzą, że w 
„WALDLAGER 11” znajdowały się 
dwa sklepy, piekarnia, gabinet denty-
styczny oraz kuchnia ze stołówką i 

świetlica. Ponadto w celu szybkiego 
dowozu pracowników do fabryki wy-
budowano oświetlony peron wraz z 2,5 
km linią kolejową. Po zakończeniu 
działań wojennych teren obejmujący 
około 45 km ² został przejęty przez 
Wojsko Polskie, które następnie w 
1963 roku przekazało działki leśne o 
powierzchni blisko 13 ha oznaczone 
numerami 170 i 171, pod budowę za-
kładu karnego. W latach 1963 - 1965 
prowadzono prace remontowe i ada-
ptacyjne istniejących budynków do 
potrzeb i wymagań jednostki peniten-
cjarnej. W grudniu 1965 roku do nowo 
powstałego zakładu karnego przybyły 
pierwsze skazane. W Zakładzie Kar-
nym w  Krzywańcu dzisiaj karę pozba-
wienia wolności mogą odbywać: ska-
zane kobiety – zakwalifikowane do  
wszystkich rodzajów i  typów  zakła-
dów karnych, skazani mężczyźni – za-
kwalifikowani do  zakładu karnego 
typu zamkniętego lub  zakładu karnego 
typu półotwartego dla recydywistów 
penitencjarnych. Ponadto wyodrębnio-
ny jest oddział dla tymczasowo aresz-
towanych kobiet, oddział terapeutycz-
ny dla osadzonych mężczyzn uzależ-
nionych od środków odurzających i  
psychotropowych oraz oddział terapeu-
tyczny dla skazanych kobiet uzależnio-
nych od alkoholu. Pojemność jednost-

ki została ustalona na  834 miejsc za-
kwaterowania i  32 miejsca zakwate-
rowania w  Domu Matki i Dziecka (od 
1979 roku na  terenie jednostki znajdu-
je się Dom Matki i  Dziecka z 26 
miejscami). Osadzone i  osadzeni 
podczas pobytu w  Krzywańcu mogą 
korzystać ze znajdujących się w  od-
działach mieszkalnych punktów biblio-
tecznych, świetlic, salek rekreacyjnych, 
sali gimnastycznej, świetlicy centralnej 
i  boiska sportowego. Organizowane są 
kursy zawodowe i  spotkania grupy AA 
i AN. Kościoły i  związki wyznaniowe 
prowadzą działalność duszpasterską, 
ewangelizacyjną i wspierającą ducho-
wo. Jednostka współdziała również z 
organami państwowymi i  samorządo-
wymi, stowarzyszeniami, organizacja-
mi oraz  instytucjami, których celem 
jest współudział w  wykonywaniu kary, 
jak  również ze szkołami wyższymi i 
placówkami naukowymi oraz  osobami 
godnymi zaufania. Opieka zdrowotna 
świadczona jest przez personel me-
dyczny zatrudniony w  Ambulatorium 
Zakładu Karnego w Krzywańcu. W 
miarę potrzeb osadzeni są kierowani na 
konsultacje również do placówek poza 
więziennej służby zdrowia. Rok 1989 
był początkiem wszelkich zmian orga-
nizacyjnych w polskim więziennictwie, 
wynikłych ze wspomnianej transfor-
macji ustrojowej. W roku tym wdrożo-
no w życie nowe przepisy wykonaw-
cze, w których efekcie w Zakładzie 
Karnym w Krzywańcu mogły odbywać 
karę kobiety młodociane i recydywist-
ki oraz mężczyźni odbywający karę 
pozbawienia wolności po raz pierwszy, 
zakwalifikowani do odbywania kary w 
zakładzie karnym typu półotwartego i 
otwartego. Powstał także oddział aresz-
tu śledczego dla kobiet.Więziennicy 
podkreślają, że skazani za kratami mają 
dużo możliwości do wykorzystania. Co 
zrobią z czasem spędzonym za kratami, 
zależy tylko od nich. Mogą pracować 
w hali wewnątrz kompleksu, przy 
produkcji mebli tapicerowanych i za-
trzymywać część wypłaty. Jeśli chcą 
skończyć szkołę, a nawet studia, też nie 
ma problemu.  Dostępne są również 

kursy zawodowe. Po ich ukończeniu 
skazani dostają certyfikaty z zakładów 
doskonalenia zawodowego, bez adno-
tacji uzyskania ich w ZK. Dzięki do-
datkowym kwalifikacjom mogą po 
wyjściu na wolność podjąć pracę. Jeśli 
ktoś jest chory, to korzysta z bezpłat-
nego leczenia, jeśli ma ochotę uprawiać 
sport, to też ma sporo możliwości. 
Jednak wychodząc na wolność po od-
siedzeniu kolejnego wyroku często 
mówią, że idą na przerwę w karze. To 
uzasadnione stwierdzenie, jeśli życio-
wym wyborem jest  prowadząca  za  
mury  przestępcza  ścieżka.  Wielokrot-
ne  pobyty zamurem powodują, że ro-
dziny na wolności z nich „rezygnują”, 
a oni sami przystosowują się do wię-
ziennej codzienności. Nawykli do 
„wojskowej” dyscypliny prowadzą 
uregulowany tryb życia, określony po-
rządkiem wewnętrznym: świetlica, 
spacery, zajęcia sportowe, programy 
readaptacyjne, posługi religijne, posiłki 
zgodnie z dekadowym harmonogra-
mem, zatrudnienie na zamkniętym tere-
nie jednostki. Można się do takiego 
życia przyzwyczaić i na swój sposób w 
więzieniu zadomowić. Skierowanie do 
zatrudnienia to nie tylko w tym więzie-
niu nagroda, większość skazanych chce 
ją dostać. Jeśli względy penitencjarno 
- ochronne na to pozwalają, mogą na to 
liczyć. W oddziale penitencjarnym 
przebywają osadzeni, którzy pracują na 
rzecz jednostki. Część kierowana jest do 
nieodpłatnych prac porządkowych na 
jej terenie, inni otrzymują wynagrodze-
nie za wykonywanie nałożonych na nich 
obowiązków w kuchni, pralni, warszta-
tach oraz przy remontach cel, które 
doposażone są w ciepłą wodę i kąciki 
sanitarne. Od czerwca 2016 roku 150 
osadzonych z zakładu karnego w Krzy-
wańcu znalazło zatrudnienie w fabryce, 
której budowa  właśnie w  tymże roku 
dobiegła wreszcie końca. Skazani pra-
cują tu przy produkcji mebli tapicero-
wanych. W zakładzie karnym przebywa 
obecnie około 750 osób. W hali pracuje 
w nich prawie połowa. Zakład produk-
cyjny powstał na 1,5 - hektarowym te-
renie w bliskim sąsiedztwie więzienia. 
Sama hala ma prawie 7,7 tys. m kw. 
powierzchni. Budowa trwała blisko pół 
roku. Pomysł tworzenia hal pracowni-
czych przy zakładach karnych wyszedł 
z  Ministerstwa Sprawiedliwości po-
przedniego  rządu - Platformy Obywa-
telskiej. Resort wyliczył, że utrzymanie 
jednego więźnia kosztuje około 3,1 tys. 
zł miesięcznie, przy czym 70 proc. 
spośród osadzonych nie pracuje. Stąd 
plan stworzenia 40 obiektów w całym 
kraju. Hala w Krzywańcu jest piąta w 
Polsce. Na jej otwarcie przyjechali za-
proszeni goście, w tym m.in. Minister 
Sprawiedliwości  - Zbigniew Ziobro. 
Cały projekt został zrealizowany ze 
środków finansowych Funduszu Akty-
wizacji Zawodowej Skazanych, Przy-
więziennych Zakładów Pracy, budżetu 
państwa i środków własnych przedsię-
biorcy, który na terenie hali prowadzi 
stolarnię i zakład tapicerski. Hala przy-
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ŚLADAMI DYREKTORA PRZEDSIĘBIORSTWA 
KONFEKCJI ODZIEŻOWEJ W KRZYWAŃCU - 
ROLANDA WOLAŃSKIEGO

Roland Wolański w swoim gabinecie
w Przedsiębiorstwie Konfekcji Odzieżowej nr 8 w Krzywańcu.

W lutym 2005 roku Roland i Zdzisława Wolańscy zostali uhonorowani 
Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Państwo Wolańscy przeżyli 

w związku małżeńskim 64 lata, aż do śmierci Rolanda Wolańskiego, 
który zmarł 12. 03. 2019 roku

lega bezpośrednio do zakładu karnego, 
ale jej część stoi również poza murem. 
Wejście odbywa się na tych samych 
zasadach co w więzieniu. Na pracowni-
ków czekają liczne kontrole, bramki i 
pełen monitoring. W nowym obiekcie 
pracuje około 100 mężczyzn i 50 kobiet. 
Pracownicy zostali wytypowani wśród 
skazanych, którzy odbywają karę wię-
zienia w części zamkniętej zakładu. W 
pierwszej kolejności do pracy zostali 
kierowani skazani posiadający zobowią-
zania alimentacyjne oraz komornicze. 
Oczywiście nie wszyscy się kwalifikują. 
Niektórym nie pozwala na to stan zdro-
wia lub uzależnienie od alkoholu i nar-
kotyków. Na zatrudnienie dostali więc 
szanse mieszkańcy sąsiedniego Nowo-
grodu Bobrzańskiego. W większości 
przypadków mieszkańcy miasta nie 
mają styczności ze skazanymi. Cała hala 
została  bowiem  podzielona  na  strefy. 
Przy linii produkcyjnej, gdzie  pracuje 
większość osadzonych, czuwają straż-
nicy. Mieszkańcy pracują w zupełnie 
innej części hali. Jeżeli jest jakikolwiek 
kontakt, to tylko pod nadzorem funkcjo-
nariuszy. Warto dodać, że więźniowie 
w Krzywańcu pracują także m. in. przy 
pracach porządkowych zlecanych przez 
gminę Nowogród Bobrzański oraz w 
holenderskiej firmie Guapa produkują-
cej środki czystości. W sumie zatrudnio-
nych jest już około 350 osób. Kwestia 
wypłat nie jest oczywista. Płaca zależy 
przede wszystkim od pracodawcy. Ale 
nie pieniądze są tu najważniejsze. To 
jeden z najlepszych sposobów na reso-
cjalizację: powrót do społeczeństwa 
poprzez pracę. Zakład w Krzywańcu 
pokazuje, że pieniądze można zdoby-

wać zgodnie z prawem. Poza tym osa-
dzeni zdobywają doświadczenie, które 
może przydać im się na wolności. No i 
w końcu nie siedzą bezczynnie w celi, 
co jest równie istotne. Nie wyklucza się 
sytuacji, w której były skazany dostanie 
propozycję od producenta mebli tapice-
rowanych już po opuszczeniu więzien-
nych murów. 
W Krzywańcu do 1994 roku istnia-
ło przywięzienne przedsiębiorstwo 
produkcji odzieżowej.   Z Zakładem 
Odzieżowym w Krzywańcu związana 
była przez rok córka Rolanda Wolań-
skiego – Mariola, która kiedy w 1975 
roku nie zdała na Pomorską Akademię 
Medyczną w Gdańsku, Wydział Sto-
matologii, rozpoczęła pracę u ojca w 
Przedsiębiorstwie Konfekcji Odzieżo-
wej nr 8 w Krzywańcu. Zatrudniona 
była wówczas w charakterze Referenta 
do spraw technicznych i pracowała 
w tutejszym biurze.  W latach 1968 
- 1990 w  przywięziennym Zespole 
Szkół Zawodowych prowadzone było 
nauczanie. Po kilku miesiącach pracy 
biurowej Roland Wolański dogadał się 
Edwardem Peachem ówczesnym Ko-
mendantem Zakładu Karnego w Krzy-
wańcu i Mariola Wolańska rozpoczęła 
pracę jako nauczycielka matematyki i 
podstaw ekonomii w Przywięziennej 
Szkole Zawodowej. Uczennice – skaza-
ne chodziły na dwa kierunki (kierunek 
fryzjerstwo, oraz kierunek krawiectwo). 
Uczennic było w klasie od 8 – 10,  a 
ich wiek był od 18 - 50 lat. Uczennice 
pracowały na trzy zmiany szyjąc m. in. 
ubrania robocze, koszule flanelowe, 
oraz ręczniki. Obok Przedsiębiorstwa 
Konfekcji Odzieżowej nr 8 w Krzy-

wańcu był mały hotel,  przylegający do 
murów więzienia, w którym obsługa 
przedsiębiorstwa urządzała okolicz-
nościowe imprezy.Kompleks Zakładu 
obecnie obejmuje 7,8 ha (pierwotnie 
ponad 13 ha), zabudowa pawilonowa. 
W latach 2004 – 2016 prowadzone były 
liczne inwestycje dotyczące rozbudowy 
jednostki, w ramach których powstały 
nowe pawilony oraz  dokonano wielu 

modernizacji istniejących już budynków 
(kotłowni, kuchni, oddziałów miesz-
kalnych). Powstała również nowa hala 
produkcyjna, w  której skazani pracują 
przy produkcji mebli tapicerowanych 
i nie tylko. Natomiast zgodnie z  za-
rządzeniem Ministra Sprawiedliwości 
z  dnia 25 października 2018 roku w 
sprawie zniesienia Aresztu Śledczego w 
Lubsku oraz Oddziału Zewnętrznego w  

Wałowicach k/Gubina. Areszt Śledczy 
w  Lubsku oraz  Oddział Zewnętrzny 
w  Wałowicach zostały przekształcone 
z  dniem 1 grudnia 2018 roku w jeden  
Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego 
w Krzywańcu. Powyższe oddziały 
zewnętrzne zatem podlegają obecnemu 
Naczelnemu Dyrektorowi Zakładu Kar-
nemu w Krzywańcu.

Krzysztof Kowsz
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Z ogromną radością informujemy, 
że nasz redakcyjny kolega Krzysztof 
Tadeusz Kowsz wydał kolejną książkę 
historyczną. Książka pt. „Wędrowanie 
szlakiem słynnych postaci – po raz 
kolejny w wojażach”, jest suplemen-
tem do siedmiu poprzednich tomów.W 
dodatkowym ósmym tomie, znajdują się 
112 nowych postaci z którymi zetknął 
się w czasie  zimowej wędrówki do 
Gliwic, są to sylwetki m.in.: Reinholda 
Arnsa - dyrektora Huty Malapane, Johna 
Baildona - „Ojca” współczesnego hut-
nictwa żelaza, Johanna von Blandow-
skiego - podróżnika i badacza Australii, 
prof. Jerzego Buzka - Przewodniczącego 
Parlamentu Europejskiego, Karla Lu-
dwika Ecka - naukowca w dziedzinie 
hutnictwa, Egona Johanna Franke - 
mistrza olimpijskiego w szermierce, 
ks. Tadeusza Isakowicza – Zaleskiego 
- duchownego obrządku ormiańskiego, 
Carla Ludwiga Jüngsta - dyrektora 
Huty Gliwickiej,Theodora Erdmanna 
Kalide - „Rzeźbiarza brązu i żelaza”, 
Włodzimierza Lubańskiego - wybitnego 
polskiego piłkarza, Ericha Mendelsho-
na - architekta modernizmu, Johannesa 
Nitsche - górnośląskiego barokowego 
rzeźbiarza, Gerharda Peschke - Asesora 
Górniczego i Inspektora Hutniczego, 
Tadeusza Różewicza - wybitnego poety 
i dramaturga, Johanna Wilhelma Schulze 
-  Nadradcy Górniczego w Królewskiej 
Odlewni Żeliwa w Gliwicach, Leopol-
da Sochy - Sprawiedliwego wśród 
Narodów Świata, Stanisława Sojki 
- kompozytora i wokalisty jazowego, 
Wincentego Styczyńskiego - Prezesa 
Towarzystwa Czytelni Ludowych, – 
Tadeusza Teodorowicza – Teodorskiego  
- polskiego architekta, Oskara Troplo-
witza  -niemieckiego farmaceuty.W 
książce również znalazły się postacie 
związane ze Śląskiem Cieszyńskim, 
są to postaci m.in.: Ludwika Brożka 
- „Śląskiego Estreichera”, Rudolfa 

Bukowskiego - posła do Śląskie-
go Sejmu Krajowego w Opawie, 
ks. Andrzeja Buzka - historyka 
i  duchownego luterańskiego, dr 
Andrzeja Cinciały - budziciela 
świadomości narodowej na Śląsku 
Cieszyńskim, Bronisława Czumy 
- Honorowego Prezesa K.S. Stal 
Cieszyn, Johanna Nepomuka von 
Elswehra -Burmistrza Cieszyna, 
Leonarda Demela von Elswehra 
- cieszyńskiego prawnika, Jana 
Foltyna - nauczyciela i działacza 
społecznego, Simona Friedman-
na - cieszyńskiego rabina, Karola 
Ludwika Habsburga - założyciela 
Browaru w Cieszynie, Adolfa 
„Bolka” Kantora - cieszyńskie-
go boksera, Ludwika Kluckiego 
- obrońcy polskości na Śląsku 
Cieszyńskim, Jana Kubisza - 
działacza narodowego na Śląsku 
Cieszyńskim, gen. Franciszka 
Ksawerego Latinika  - obrońcy 
Śląska Cieszyńskiego, ks. Józefa 
Londzina - redaktora „Gwiazdki 
Cieszyńskiej”, Antoniego Mar-
cinka - chorążego cieszyńskiego „So-
koła”, Alfonsa Mattera - członka Rady 
Miejskiej w Cieszynie, Jana Michajdy 
- Komisarza Rządowego Cieszyna, 
Władysława Michejdy - członka Rady 
Naczelnej Narodowej Demokracji w 
Rosji, Mieszka Cieszyńskiego - za-
łożyciela linii Piastów Cieszyńskich, 
Gustawa Morcinka - znanego śląskiego 
pisarza, mjr. Pawła Niemca - „Myśliw-
ca z Cieszyna”, Franciszka  Nowaka 
- założyciela OSP w Skoczowie, Fran-
ciszka Olszaka -  Burmistrza Skoczo-
wa, Władysława Oszeldy - polskiego 
dziennikarza i działacza polonijnego, 
prof. Józefa Pietera - rektora Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Katowicach, 
Franciszka Popiołka - nauczyciela i 
historyka na Śląsku Cieszyńskim, Prze-
mysława I Noszaka -  najwybitniejszego 

księcia cieszyńskiego, Jana Sarkandera 
- patrona diecezji bielsko – żywieckiej, 
Pawła Stalmacha - cieszyńskiego pu-
blicysty i wydawcy gazet, Leopolda 
Szersznika - pioniera muzealnictwa na 
Śląsku Cieszyńskim, ks. Ignacego Świe-
żego - założyciela Związku Polskich 
Katolików, ks. Jerzego Trzanowskiego 
- „Słowiańskiego Lutra”, Marii War-
dasównej -  powieściopisarki i pilotki, 
Leona Wolfa - członka Rady Narodowej 
Księstwa Cieszyńskiego, oraz Wincen-
tego Zająca - cieszyńskiego działacza 
społecznego i bibliofila. Władimir Iljicz 
Uljanow powiedział kiedyś: „Teoria bez 
praktyki jest martwa, a praktyka bez teo-
rii jest ślepa.” Dlatego w książce oprócz 
ciekawych biografii zamieścił ponad 
sześćset zdjęć z miejsc, które związane 
są z daną postacią.

Redakcja

„WĘDROWANIE SZLAKIEM SŁYNNYCH POSTACI 
– PO RAZ KOLEJNY W WOJAŻACH”

Okładka książki Krzysztofa Tadeusz Kowsza 
pt. „Wędrowanie szlakiem słynnych postaci 

–  po raz kolejny w wojażach”

Od 1975 roku Roland i Zdzisława Wolańscy mieszkali w Zielonej Górze 
przy ulicy Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego.Roland Wolański był wielkim 

bibliofilem w swoim mieszkaniu zgromadził olbrzymią kolekcję książek

Legitymacja Członkowska Rolanda Wolańskiego wydana 
w 1976 roku przez Stowarzyszenie Włókienników Polskich.

Roland Wolański był wielokrotnie nagradzany za swoją pracę różnymi medalami i orderami m.in. w sierpniu 
1989 roku został odznaczony Orderem Odrodzenia Polski (tzw. Polonia Restituta) jest to drugie pod względem 

starszeństwa  polskie  państwowe  odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego)
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ŚLADAMI CUDOWNIE OCALONEGO GÓRNIKA
Z KOPALNI „HALEMBA” –ZBIGNIEWA NOWAKA

„Ludzie nie doceniają ciężkiej pracy górników. 
Mówi się o nich dopiero, kiedy dojdzie do wypadku”.

Zbigniew Nowak

Katastrofa górnicza w Kopalni „Ha-
lemba” w Rudzie Śląskiej była to 
katastrofa, która wydarzyła się 21 
listopada 2006 roku, wówczas doszło 
do wybuchu metanu, który następnie 
zainicjował eksplozję pyłu węglowe-
go. W wyniku katastrofy górniczej 
zginęło 23 górników (8 pracowników 
kopalni i 15 pracowników firmy 
MARD). Jest to jedna z najtragiczniej-
szych katastrof górniczych w Polsce, 
ostatnia, tragiczniejsza w skutkach 
katastrofa miała miejsce w1974 roku.
Podobna katastrofa w KWK „Halem-
ba”  wydarzyła się również w 1990 
roku, w której zginęło 19 górników, 
a 20 zostało rannych.22 lutego 2006 
roku miał miejsce w kopalni wypa-
dek, który był niejako zapowiedzią 
późniejszej tragedii. 21 listopada 2006 
roku do tragedii doszło około godziny 
16:30 w pokładzie 506, na głębokości 
1030 metrów. Górnicy kopalni oraz 
pracownicy z zewnętrznej firmy 
„Mard" pracowali od 18 listopada przy 
ścianie przeznaczonej do likwidacji, 
wydobywając sprzęt warty około 18 
mln € (70 mln zł). Demontaż maszyn 
urabiających i elementów obudowy 
był prowadzony ze względu na trudne 
warunki pracy i zagrożenie dla gór-
ników. Miejsce wypadku znane było 
jako zagrożone metanem, co miało 
związek z poprzednim wypadkiem. 
Górnik Zbigniew Nowak (ur. 1976 
r.), specjalista odmetanu, prowadził 
pomiary na popołudniowej zmianie, 
strefa wypadku klasyfikowana była 
jako nacechowana najwyższym zagro-
żeniem metanowym. Około godziny 
18.00 najpierw nastąpiło niewielkie 
tąpnięcie, a po chwili eksplozja meta-
nu spowodowała zawalenie chodnika. 
W chwili wypadku Zbigniew Nowak 
rozmawiał przez telefon ze sztyga-
rem. Górnicy znajdujący się z drugiej 
strony zawału, których było około 30, 
zdążyli uciec, jeden z nich, sztygar, 
został ranny. Odcięty zawałem Zbi-
gniew Nowak znalazł się w niszy o 
wysokości 1 m i szerokości niespełna 
metra, obok przebiegała rura wentyla-
cyjna, która pękła i górnik miał czym 
oddychać. W chwili wybuchu odniósł 

ranę łokcia. Miał przy lampce nadaj-
nik, który emitował sygnał radiowy 
pozwalający zlokalizować zasypanego 
górnika.Zbigniew Nowak miał przy 
sobie trochę napoju, który starannie 
oszczędzał. Co jakiś czas stukał w 
rury, szukając kontaktu. W zawale 
towarzyszył mu jedynie kopalniany 
szczur, który po jakimś czasie zniknął. 
Akcja ratownicza rozpoczęła się we 
wtorek, 21 listopadaokołogodziny 
19:00 i trwała do późnych  godzin  
nocnych,  po czym została  przerwana  
ze  względu na warunki uniemożliwia-
jące prowadzenie dalszej akcji ratow-
niczej, zbyt wysokie stężenie metanu, 
temperatura i wilgotność stwarzały 
atmosferę nieprzyjazną człowiekowi. 
W tym czasie ratownikom udało się 
wydobyć 6 ciał.Następnego dnia,  
ratownicy ponownie zeszli w rejon 
katastrofy. Ponownie musieli wycofać 
się, ponieważ w wyrobisku zatrzymała 
się cyrkulacja powietrza, pojawiła się 
woda. Stężenie metanu i temperatura 
wzrosły. Aby poprawić warunki, 
rozpoczęto przewietrzanie wyrobi-
ska oraz wypompowywanie wody.O 
godzinie 22:40 podjęto decyzję o 
ponownym wznowieniu akcji ratun-
kowej, wiedząc że pod ziemią ciągle 
przebywa 17 osób. Przed północą 
22 listopada trzy zespoły ratunkowe 
ponownie zeszły w głąb chodnika, 
w którym doszło do katastrofy. Ko-
lejno pracujące zastępy ratowników 

znalazły najpierw trzy ciała, a po 
kolejnej 1,5 godziny kolejne 12 ciał. 
Nad ranem ratownicy odnaleźli dwóch 
pozostałych nieżyjących górników, 
znajdowali się oni w pobliżu centrum 
inicjacji wybuchu i zapłonu meta-
nu.W sumie w akcji ratunkowej brało 
udział 13 zastępów.Tymczasem dalej 
prowadzono intensywną akcję ratun-
kową: ratownicy przebijali się przez 
zawał, odbierając sygnały z nadajnika 
zasypanego górnika. Kopali na leżąco 
tunel o wysokości od metra do miej-
scami 70 cm. Pracowali w trudnych 
warunkach i wysokiej temperaturze, 
w miejscu, w którym przebywał Zbi-
gniew Nowak, była ona niższa około 
28 stopni, dzięki czemu zasypany 
uniknął odwodnienia. 27 listopada 
rano ratownicy nawiązali kontakt 
głosowy z Nowakiem, do przekopania 
pozostało wówczas około 9 metrów i 
sam zasypany górnik przyłączył się do 
akcji, wiedząc, w którą stronę kopać. 
Przyspieszyło to znacznie akcję i dwie 
godziny później, po 111 godzinach w 
zawale, ratownicy dotarli do Zbignie-
wa Nowaka, który o własnych siłach 
przeszedł z nimi przez 250-metrowy 

tunel ratunkowy i w dobrym stanie 
został wywieziony na powierzchnię. 
Jego uratowanie porównywano po-
wszechnie z podobnym przypadkiem 
Alojzego Piontka, który w 1971 roku 
przeżył 158 godzin w zawale w Kopal-
ni „Rokitnica".W środę, 22 listopada, 
dzień po katastrofie  - Andrzej Stania-
prezydent Rudy Śląskiej ogłosił tygo-
dniową żałobę w mieście.W czwartek, 
23 listopada 2006 roku, o godzinie 
9:30, prezydent RP Lech Kaczyński 
ogłosił żałobę narodową, która rozpo-
częła się o godzinie 10:00 i trwała do 
soboty 25 listopada włącznie.Zgodnie 
z procedurami została powołana Ko-
misja Wyższego Urzędu Górniczego, 
w której niezależni, niepowiązani 
z „Halembą”, fachowcy analizują 
wszelkie przyczyny katastrofy. Jak 
doniosły służby ratownicze był to wy-
buch i zapłon metanu, nie jak głosiły 
wcześniejsze doniesienia tąpnięcie.
Górnicy mieli minimalne szanse na 
przeżycie katastrofy, ponieważ po wy-
buchu metanu i jego zapłonie nastąpił 
gwałtowny wzrost temperatury, osiąga 
ona wtedy wartości około 1500 stopni 
Celsjusza, w reakcjispalania jedno-

cześnie płonący gaz wyczerpałtlen 
i podniósłtemperaturę, co uczyniło 
atmosferę niezdatną do oddychania. 
Ratownicy musieli być wyposażeni 
w aparaty tlenowe jak również ze 
względu na wysoką temperaturę 
połączoną z dużą wilgotnością obło-
żeni byli lodem. Po wybuchu metanu 
nastąpiła kolejna eksplozja – wybuchł 
pył węglowy.W marcu 2008 roku za 
ustawienie przetargu na likwidację 
ściany wydobywczej w której zginęli 
górnicy skazana została Ewa K. Poza 
nią zarzuty postawionojeszcze 19 
osobom, które są oskarżone o niedo-
pełnienie przepisów bezpieczeństwa 
oraz fałszowanie dokumentów. 14 
listopada 2008 roku rozpoczął się pro-
ces w sprawie, w którym oskarżonymi 
są były dyrektor kopalni, Kazimierz 
D. oraz 17 innych osób: były główny 
inżynier kopalni, dyspozytorzy, szty-
garzy i właściciel firmy pracującej 
dla kopalni. Wedle aktu oskarżenia 
do wypadku doszło w wyniku łamania 
przepisów i fałszowania odczytów z 
metanomierzy.

Krzysztof Kowsz

Zbigniew Nowak, cudownie ocalony 
górnik podczas katastrofy w KWK 

„Halemba”

Pomnik poległych górników z KWK „Halemba”, znajduje się na cmentarzu komunalnym w Rudzie Śląskiej

Kopalnia Węgla Kamiennego „Halemba” w Rudzie Śląskiej, to tutaj 21 listopada 2006 roku
doszło do katastrofy podczas której zginęło 23 górników

Krzyż upamiętniający katastrofę górniczą KWK „Halemba”, również znajduje się
na cmentarzu komunalnym w Rudzie Śląskiej przy ulicy 1 Maja

 H ISTORIA  SPORT 

W hali rzeszowskiego 
Ośrodka Sportu i 
Rekreacji odbyły się w 
dniach 27-28 listopada 
XXVI Mistrzostwa Polski 
Oyama PFK w kumite.

W zawodach wzięło udział blisko 
270 zawodników z 30 klubów Oyama 
Karate oraz z trzech klubów Kyoku-
shin Karate.Wśród nich znalazł się 
aspirant Grzegorz Nowak, który na 
co dzień pełni służbę w Komendzie 
Powiatowej Policji w Żarach. Funk-
cjonariusz trenuje w Lubskim Klubie 
Sportowym Oyama Karate. W turnieju 
wystartował w kategorii – senior 
plus (do 80 kg) i wywalczył drugie 
miejsce. G. Nowak jest znakomitym 
i doświadczonym zawodnikiem. 
To kolejny sukces policjanta, który 

sportami walki interesuje się od ponad 
25 lat.W maju 2018 roku w Jeleniej 
Górze odbyły się XXIII Mistrzostwa 
Polski Oyama Karate w kumite. G. 
Nowak wystartował wówczas w naj-
cięższej kategorii senior plus powyżej 
80 kilogramów i wywalczył podium 
- został również wicemistrzem Polski 
Oyama Karate w kumite.W 2019 roku 
wystartował w Trzecim Pucharze 
Polski Oyama Karate w Nowogrodzie 
Bobrzańskim w kategorii senior plus 
(w wadze do 80 kilogramów) i stanął 
na podium, zajmując trzecie miejsce. 
Oyama Karate to pełno-kontaktowy 
styl karate, szybkie przemieszczanie 
się, wyprzedzanie ataku przeciwnika 
i zejścia z linii ciosu wraz z równo-
czesnym kontratakiem. Gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów!

M.Sienkiewicz

Poniżej prezentujemy tabelę rozgrywek Lubskiej Ligii 
Piłki Halowej.

IG

GRAŁA
HALÓWKA

Poniżej prezentujemy tabele dotyczące rozgrywek 
rundy jesiennej.

I.G.

KLASA OKRĘGOWA
I KLASA A

lp Drużyna M Pkt Z R P Bramki

1. Odra	Bytom	Odrzański 15 40 13 1 1 52:16

2. Tęcza	Homanit	Krosno	Odrzańskie 15 32 10 2 3 38:22

3. Dar-Bol	Alfa	Jaromirowice 15 31 10 1 4 27:20

4. Budowlani Lubsko 15 28 8 4 3 33:17

5. Unia	Kunice	Żary 15 25 7 4 4 44:23

6. Błękitni	Ołobok 15 25 7 4 4 27:17

7. Pogoń	Przyborów 15 24 6 6 3 28:19

8. Dozamet	Nowa	Sól 15 23 6 5 4 32:20

9. ŁKS	Łęknica 15 23 6 5 4 32:21

10. Sprotavia Szprotawa 15 21 5 6 4 20:22

11. Zorza	Ochla	(Zielona	Góra) 15 20 5 5 5 25:13

12. LZS Kado Górzyn 15 17 4 5 6 30:31

13. Moczynianka	Żagań 15 11 3 2 10 20:52

14. Chynowianka Zielona Góra 15 6 0 6 9 23:46

15. Pogoń	Wschowa 15 4 1 1 13 9:49

16. Start	Ziel-Bruk	Płoty 15 1 0 1 14 16:68

KLASA OKRĘGOWA-RUNDA JESIENNA

lp Drużyna M Pkt. Z R P Bramki

1. Czarni	Drągowina 13 31 10 1 2 61:15

2. Nafta	Rybaki 13 29 9 2 2 37:16

3. Relax Grabice 13 26 8 2 3 29:14

4. Drzonkowianka	Racula	(Zielona	Góra) 13 24 7 3 3 33:21

5. Spartak Budachów 13 24 8 0 5 35:30

6. Fadom	Nowogród	Bobrz. 13 22 7 1 5 28:21

7. Błękitni	Zabłocie 13 20 6 2 5 37:37

8. Bóbr Bobrowice 13 19 6 1 6 24:23

9. Pogoń	Wężyska 13 16 5 1 7 34:33

10. Znicz	Leśniów	Wielki 13 14 4 2 7 27:29

11. KP	Świdnica 13 11 3 2 8 17:44

12. LZS Zjednoczeni Brody 13 10 2 4 7 24:29

13. Budowlani II Lubsko 13 8 2 2 9 18:56

14. Sparta Mierków 13 7 2 1 10 11:47

KLASA A - GRUPA II

Wicemistrz Polski
Oyama Karate

Aspirant Grzegorz Nowak po raz 
kolejny stanął na podium

W czerwcu bieżącego roku Rada do 
spraw Młodzieży Zarządu Głównego 
Polskiego Związku Wędkarskie-
go ogłosiła konkurs fotograficzny, 
skierowany do członków Polskiego 
Związku Wędkarskiego pn. „Wędkar-
ska przygoda w moim obiektywie”. 
W kategorii do lat 11 drugie miejsce 
zajął Hubert Bobilewicz, a miejsce 
piąte Aleksander Kajak. Obaj należą 
Koła Wędkarskiego nr 1 w Lubsku. 
Wręczenie nagród było okazją do 
spotkania się z przedszkolakami oraz 
młodzieżą ze Szkoły Podstawowej nr 
2 w Żaganiu.

*
Walne Zebranie Sprawozdawczo-
-Wyborcze Koła PZW nr 1 w Lubsku 
odbyło się 28 listopada. Zgodnie z 
przyjętym porządkiem obrad złożono 
sprawozdania z pracy organów koła, 
podsumowano wyniki rywalizacji 
sportowej w roku 2021, dokonano 
wyboru nowych władz koła i zatwier-
dzono preliminarz wydatków na rok 
2022. W uznaniu zasług w rozwój i 
upowszechnianie wędkarstwa Zarząd 
Główny PZW nadał firmie Magnolia 
Sp. z o.o. w Lubsku odznakę „Zasłu-
żony dla Polskiego Związku Węd-

karskiego”. W jej imieniu odznakę 
odebrał Zbigniew Wojtasik. Honoro-
we brązowe odznaki PZW otrzymali: 
Maria Witter i Andrzej Fedyszyn. A 
oto wyniki klasyfikacji Grand Prix 
koła za rok 2021. Kategoria juniorów: 
1. Krzysztof Ksiuk, 2. Mikołaj Marci-
niak, 3. Klaudia Szczerbata, 4. Kamil 
Załużny, 5. Natan Korostylew. Kate-
goria seniorów: 1. Mateusz Borecki, 
2. Bogumiła Łukasiewicz, 3. Grzegorz 
Rutkowski, 4. Zbigniew Wojtasik, 5. 
Grzegorz Małyszko, 6. Robert Ku-
charski. Na prezesa zarządu koła na 

nową kadencję wybrano Grzegorza 
Rutkowskiego. Wiceprezesem ds. 
młodzieży został Zbigniew Wojtasik. 
Wiceprezesem ds. sportu Robert Ku-
charski. Skarbnikiem Maria Witter. 
Gospodarzem Mateusz Borecki. Do 
zarządu wybrano także: Zygmunta 
Michalaka, Piotra Marciniaka i Rober-
ta Woźniaka. Komisja Rewizyjna: An-
drzej Fedyszyn, Krystian Kowalczyk 
i Gabriel Kucharski. Sąd Koleżeński: 
Honorata Rutkowska, Paweł Lesiński 
i Józef Stróż.

M.Sienkiewicz

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze było okazją do wręczenia nagród 

Rozstrzygnięcie konkursu było okazją do spotkania w Żaganiu

Wieści o wędkarzach
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Z przyjemnością informu-
jemy, że młodzi zawodnicy 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Lubsku wywalczyli złoty 
medal na zawodach koszy-
karskich 3x3 oraz srebrny 
medal w konkurencji tra-
dycyjnej koszykówki w 
ramach Lubuskiej Olim-
piady Młodzieży! „Trójka” 

naszych chłopców nie miała 
sobie równych w finałach 
wojewódzkich a drużyna 
koszykarska uległa tylko 
zespołowi z Zielonej Góry. 
Brawo dla młodych, uta-
lentowanych zawodników i 
opiekunów.

ms

W Sulechowie odbył 
się 30 listopada finał 
wojewódzki Licealiady w 
szachach drużynowych. 
Ekipa Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i 
Ekonomicznych w Lubsku 
w składzie: Tomasz 
Lambrecht, Eryk Ostojicz, 
Eliasz Wegnerski i Julia 
Gruszecka zdobyła 
srebrny medal

W finale wystartowało 20 drużyn z 
całego województwa. Nasi szachiści 
wygrali 6 z 7 pojedynków, pokonując 
drużyny m.in. z Zielonej Góry, Żar czy 
Nowej Soli. Zwyciężył zespół I LO z 
Gorzowa Wielkopolskiego. Ponadto 
Julia Gruszecka została indywidual-
ną mistrzynią województwa wśród 
dziewcząt a Tomasz Lambrechtzajął 3 
miejsce. Opiekunem szkolnej drużyny 

szachowej jest Mateusz Łanda. – Gra-
tuluję zdobycia tytułu wicemistrza 
województwa lubuskiego zespołowi z 
ZSOiE w Lubsku. To kolejny sukces 
naszych uczniowskich drużyn szacho-
wych na arenie Lubuskiej Olimpiady 
Młodzieży. Przypomnę tylko, że ze-
spół Liceum wielokrotnie zdobywał 
w przeszłości najwyższe miejsca na 
podium (5 razy byli mistrzami)  a 
Szkoła Podstawowa nr 2 w ostatnich 
latach dwukrotnie była mistrzem wo-
jewództwa. Jak widać, praca z dziećmi 
i młodzieżą, zaangażowanie nauczy-
cieli, działaczy oraz trenerów przyno-
szą wymierne efekty – podsumował 
z zadowoleniem Waldemar Szylko, 
prezes Lubskiego Klubu Szachowego 
CAISSA. My również przyłączamy 
się do gratulacji i życzymy kolejnych 
sukcesów. 

M.Sienkiewicz
Drużyna z ZSOIE zdobyła srebrny medal

WICEMISTRZOWIE WOJEWÓDZTWA
W SZACHACH

Koszykarze z SP nr 1 zdobyli złoto
w zawodach 3x3 Koszykarze z SP nr 1 zdobyli srebro w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży

Złoty i srebrny
medal dla 
koszykarzy
z SP nr 1

O kilka zdań 
podsumowania i ocenę 
gry Budowlanych 
Lubsko i Kado 
Górzyn, poprosiliśmy 
Roberta Ściłbę (trener 
Budowlanych Lubsko) i 
Karola Łyczkę (Prezes 
LZS Kado Górzyn).

Karol Łyczko: To nie była nasza 
najlepsza runda odkąd gramy w Klasie 
Okręgowej. Przez te pół roku praco-
waliśmy pod sterami nowego szko-
leniowca, z którym rozstaliśmy się 
na końcowym etapie rundy. Zmienił 
się system gry, a na poszczególnych 
formacjach doszli nowi zawodnicy. 
Najwięcej roszad mieliśmy w bloku 
obronnym (liczne kontuzje). Wkradł 
się lekki chaos organizacyjny i być 
może brakowało zgrania. Uważam, 
że mamy wystarczająco silny zespół, 
aby powalczyć o pierwszą piątkę tej 
ligi. Należy tylko dobrze poukładać 
te klocki. Okres przygotowawczy do 
rundy rewanżowej zaczniemy w dru-
giej połowie stycznia. Zaplanowanych 

mamy pięć meczów kontrolnych: 
GKP Pszczew (13.02), Nysa Brody 
(20.02), Fadom Nowogród Bobrz. 
(27.02), Spartak Budachów (06.03), 
ostatni piąty sparing zaplanowany na 
13.03 jest jeszcze w trakcie negocjacji. 
Wiosną chcemy zaprezentować się 
dużo lepiej i odrobić straty do czo-
łówki tabeli.
Robert Ściłba: Unikam wyróżniania 

jednostek, ponieważ naszą siłą jest 
kolektyw i dobra atmosfera, na pewno 
w kadrze Budowlanych mamy kilku 
doświadczonych piłkarzy - Piech, 
Walczak, Krajewski, Kondycki, poza 
tym coraz lepiej funkcjonują nasi 
młodzi zawodnicy - Dynowski, Ro-
manowski, Oliasz, Kozioł oraz nasza 
młodzież z juniorów - Siwik, Gawron, 
warto również pochwalić zawodników 
transferowanych takich jak: Michał 
Wypchło czy Dawid Szyja, którzy 
wnieśli dużo pozytywnej energii. Są 
pracowici i dobrze się z nimi pracuje. 
Jeżeli chodzi o transfery, to wydaje 
mi się, że wzmocnienia są potrzebne 
na każdej pozycji, począwszy od 
bramkarza, a kończąc na napastniku. 
Bo to działa mobilizująco na drużynę, 
bo im większa rywalizacja, tym lep-
sze efekty na boisku. Jeżeli chodzi o 
przygotowania do rundy rewanżowej 
to musimy być przygotowani na różne 
scenariusze meczowe, bo jak wiado-
mo, że nie zawsze mecz układa się 
tak, jak to się planuje przed meczem. 
Na przykład, kiedy przegrywamy, 
wypadałoby wpuścić napastnika a 

tego nam brakowało w tej rundzie. 
Naszą największą bolączką jest wąska 
kadra. Dlatego transfery są bardzo 
konieczne. Tak jak wspominałem na 
początku, potrzebna jest mocna ry-
walizacja na treningach, jak również 
podczas meczu. Potrafimy grać z 
najlepszymi, ale okazało się również, 
że z drużynami teoretycznie słabszymi 
(Ołobok, Wschowa) nie potrafimy na 

boisku pokazać swojej wyższości i 
przechylić szalę zwycięstwa na swo-
ją stronę. Wydaje mi się, że wynika 
to z tego, że brakuje lidera zespołu, 
który potrafiłby poprowadzić zespół 
i narzucić przeciwnikowi nasz styl 
gry, i dać nam zwycięstwo. I dlatego 
potrzebny jest nam taki zawodnik. 
Początek okresu przygotowawczego 
to 04.01.2022roku. Mamy zaplano-
wanych osiem sparingów. Zaczynamy 
już 15 stycznia od meczu z Czarnymi 
Żagań, mamy zaplanowane takie 
mecze jak z Lechia Zielona Góra 
(22.01.), Koroną Kożuchów (29.01.), 
Mieszko Ruszów (05.02.), ŁKS Łęk-
nica (26.02.), a także z niższych klas 
Relaks Grabice (19.02.), czy Start 
Płoty (12.03.). Mamy jeszcze dwa 
wolne terminy, chcemy w tym czasie 
zagrać z naszymi rezerwami. Gramy 
z zespołami słabszymi i silniejszymi, 
aby przećwiczyć różne warianty gry 
- zarówno w obronie, jak i w ataku 
pozycyjnym.Zebrał 

I.G.

PODSUMOWANIE RUNDY JESIENNEJ

Potrzebna jest mocna rywalizacja na 
treningach i podczas meczów

Wiosną chcemy zaprezentować się 
dużo lepiej

 SPORT 

- Magazyn Lubski: Jak ocenia Pani 
rundę jesienną Hat-Tricka?
- Katarzyna Nowicka (MUKS 
HATRIC): Miniony sezon, pomimo 
pandemii w tle, był dla naszego klu-
bu wyjątkowo udany pod względem 
wyników sportowych. Mimo trudnego 
okresu pandemicznego klub zaczyna 
się mocno rozwijać. W sierpniu minie 
już 5 lat od założenia a sukcesów 
mamy sporo. W ostatnim czasie po-
wstała dodatkowa grupa dla maluchów 
HAT-TRICKA LUBSKO SKRZATY, 
a bardzo dobrze funkcjonują pozostałe 
grupy: ŻAKA ORLIKA MŁODZI-
KA I TRAMPKARZA oraz grupa  
DZIEWCZYNEK W KATEGORI 
U-12. W tym sezonie zawodnicy  we 
wszystkich kategoriach wiekowych 
rozegrali zmagania ligowe, prowadzo-
ne przez Podokręg Żarski czy Lubuski 
Związek Piłki Nożnej. Zawodnicy 
rozegrali swoje mecze w lidze: Tramp-
karz, Młodzików, Żaka i Orlika. Nasi 
zawodnicy uzyskali wysokie wyniki 

oraz doświadczenie sportowe, które 
są najważniejszą wartością dla tych 
młodych adeptów piłki nożnej. Dziew-
czynki w minionej rundzie wiosennej 
wygrały półfinał B Mistrzostw Polski 
w kategorii Młodziczek, rywalizując 
z zespołami m.in. Lotos Gdańsk, 
Stilon Gorzów, Viktoria Sianów. 
Dziewczyny z kategorii U-12 wygrały 
finały wojewódzkie a w U-15 zajęły 
2 miejsce w województwie w futsalu 
dziewcząt. Należy podkreślić rów-
nież, że te zawodniczki zasilają kadry 
wojewódzkie U-14 czy też U-12. 
Mimo tak krótkiego funkcjonowania, 
klub idzie w dobrym kierunki, mamy 
bardzo zdolne dzieci i bardzo zdolną 
młodzież. Obecnie przygotowujemy 
się do obozu zimowego i już w nowym 
roku ruszamy - jak to mówią - na 
„petardzie”. Myślę, że rok 2022, który 
zaraz się rozpocznie, będzie dobry i 
znowu pokażemy nasze „sportowe 
serce”, podczas zmagań ligowych.

I.G.

To był bardzo dobry sezon dla młodych zawodników z Hat-Tricka

NASI ZAWODNICY 
UZYSKALI BARDZO 
DOBRE WYNIKI

Jednym z ważniejszych, o ile nie 
najważniejszym wydarzeniem 
sportowym mijającego roku była 
wizyta Prezesa PZPN Roberta 
Kuleszy w naszym mieście przy 
okazji otwarcia wyremontowane-
go Orlika na naszym OSiR.

I.G.

OTWARCIE ORLIKA
W uroczystości wziął udział obecny prezes PZPN Robert Kulesza

Otwarcie wyremontowanego 
obiektu było nie lada 

wydarzeniem

W Hali Widowiskowo-Sportowej w 
Lubsku odbyły się 8 grudnia warsztaty 
pokazowe nauki gry w tenisa stołowego. 
Uczestniczyły w nim dzieci z UKTS 
OLIMPIA LUBSKO oraz licznie przy-
byli zawodnicy w wieku 18-72 lata. Z 
powodu pandemii Covid-19 uczestni-
czyło w nich ok. 50 procent mniej dzieci 
i prowadzących, ponieważ pozostali 
przebywali na kwarantannie. Warsztaty 
poprowadzili: trener Krzysztof Stami-
rowski i zawodnicy z Zielonogórskiego 
Klubu Sportowego - występujący w roz-
grywkach I ligi - Kamil Nalepa, Łukasz 
Wachowiak oraz Bogdan Lech trener 
UKTS Olimpii Lubsko. Dzieci obej-

rzały grę pokazową czołowych zawod-
ników ZKS-u, a następnie po krótkiej 
rozgrzewce, pod okiem trenerów, każdy 
mógł sprawdzić swoje umiejętności gry 
w tenisa stołowego. Najważniejszym 
elementem były gry pokazowe, pod-
czas których omówione zostały przez 
prowadzących najważniejsze zasady 
gry w tenisa stołowego. Dzieci poznały 
- jak prawidłowo trzyma się rakietkę, 
która to jest strona forhendowa, a która 
bekhendowa oraz ćwiczyły podstawowe 
elementy gry „pingpongisty”. Dzieci 
mogły zagrać z mistrzami. Prowadzący 
nieustannie monitorowali grę, udzielali 
porad, pokazywali kolejne zagrania i 

sztuczki, tłumacząc przy tym zasady gry. 
Podczas gier osoby prowadzące spotka-
nie i zawodnicy zachęcali dzieci do gry 
i do brania udziału w wyzwaniach. Na 
koniec spotkania trenerzy opowiedzieli 
o korzyściach zdrowotnych, wynikają-
cych z uprawiania aktywności fizycznej. 
Trenerzy zadawali pytania związane 
z przekazaną im wcześniej wiedzą o 
tenisie stołowym. Dzieci miały również 
możliwość zadawania pytań trenerom 
i zawodnikom. Każdy z uczestni-
ków otrzymał w prezencie rakietkę i 
piłeczkę ufundowaną przez KGHM 
Polska Miedź a poczęstunek kawowy i 
„wafelkowe słodkości” zapewniła m.in. 

firma „Magnolia”, która niezawodnie 
wspiera Olimpię Lubsko przy organi-
zacji imprez sportowych. Zadowoleni 
i uśmiechnięci uczestnicy opuszczali 
halę sportową przy ul. Bohaterów 3 d, 
gdzie na co dzień odbywają się zajęcia 
treningowe tenisa stołowego „UKTS 
OLIMPIA LUBSKO”. - Zapraszamy 

dzieci w wieku 7-8 lat do dołączenia do 
naszego Klubu, pamiętaj „… i Ty mo-
żesz zostać mistrzem” - tym przesłaniem 
podsumował niecodzienne wydarzenie 
trener UKTS OLIMPIA LUBSKO 
Bogdan Lech.

M.Sienkiewicz

Ping pong pokaz 
mistrzów

Wydarzenie miało wyjątkowy charakter sportowyUczestnicy warsztatów otrzymali nowe, profesjonale rakietki

Uczniowie trenowali również pod okiem Bogdana Lecha Wielkim przeżyciem był mistrzowski pokaz gry
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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
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Poziomo: 
1. Wafelek do lodów, 7. Wersja, 
odmiana, 8. Rzeka Gorzowa, 9. 
Donosiciel, tajny oskarżyciel, 10. 
Stop żelaza z niklem, 11. Miasto 
w zachodnich Węgrzech, 14. 
Aro-matyczny napój alkoholo-
wy, 17. Emil, autor „Nany”, 19. 
Miasto nad Sanem, 20. Futerał 
na okulary, 21. Indiański namiot, 
22. Futrzany szal, 23. Fason, 
model, 24. Fatos, były polityk 
albański, 27. Stolica Ghany, 31. 
Rozczochrane włosy, 32. Okręg 
kulturowy Zeusa, 33. Pagór 
mrozowy z jądrem lodo-wym, 
hydrolakolit, 34. Świeżo wydane 
dzieła literackie, nauko-we, 35. 
Fabuła, temat, wątek.

Pionowo: 
1.  Obszar o płaskiej powierzch-
ni, 2.  „Sześćdziesiątka” w lam-
pie, 3. Faza księżyca, 4. Udomo-
wiony kuzyn zająca, 5. Miasto na 
Krymie,  6. Steral, alkohol stery-
dowy, 12. Jego ikra przerabiana 
na czarny kawior, 13. Składnik 
saletry, 18. Arsen, dżentel-
men włamywacz, 23. Miasto 
w Rosji nad Oką, 25. Powoli w 
muzyce, 26. Nadmier-na tusza, 
28. Drewniana łyżka o długim 
trzonku, 29. Ustęp tekstu, 30. 
Z Wilnem.
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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:

Palce lizać!

redaktorów Magazynu
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PRZYGOTOWANIE: 

Cebulę kroimy w grubą kostkę i rumienimy na złoty kolor. 
Dodajemy pokrojone w kostkę mięso i przyprawy: papryka, 
majeranek i kminek. Dusimy przez 20 minut i zalewamy 
gorącą wodą. Paprykę kroimy w kostkę i dodajemy do zupy. 
Gotujemy przez kolejne 30 minut. Pod koniec wrzucamy do 
garnka pokrojone w drobną kostkę pomidory. Gotujemy pod 
przykryciem do miękkości. Na koniec doprawiamy do smaku 
solą i pieprzem.

SKŁADNIKI:

• 2 cebule
• 300 g mięsa wołowego
• 2 czerwone papryki
• puszka pomidorów
• 1.5 l wody, 
• 1 łyżeczka majeranku
• po jeden łyżeczce słodkiej i ostrej papryki
• sól, pieprz.

Zupa gulaszowa 
z wołowiną


