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Mamy dobrą informację dla 
sportowych zapaleńców. 

Bardzo dobrze przyjęty przez 
mieszkańców Lubsko Challenge 

CrossDuathlon odbędzie się 
po raz kolejny w sobotę, 28 

kwietnia 2018.
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Zarząd Lubskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
informuje, że w dniach 20 – 21.09.2017 r. na terenie 

miasta Lubska planowane jest płukanie 
i chlorowanie sieci wodociągowej oraz 
przeprowadzenie remontów urządzeń 

wodociągowych. Odbiorcy wody w Lubsku, 
Budziechowie i Dłużku zostaną powiadomieni 

o zakłóceniach dostawy i jakości wody w sposób 
zwyczajowo przyjęty.
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Od ostatniej wizyty 
wojewody w Jasieniu 
minęło 30 lat. W środę 
13 września Władysław 
Dajczak odwiedził gminę 
Jasień.
Wojewoda lubuski razem z Burmi-
strzem Jasienia i towarzyszącymi oso-
bami odwiedził jeden z nowoczesnych 
jasieńskich zakładów pracy, oraz szkoły 
w Wicinie i w Jasieniu. 
Dużo czasu poświęcono na prelekcje 
dotyczące potencjału turystycznego 
gminy, czyli Parku Kulturowego Gro-
dziska w Wicinie, terenów filii dawnego 
obozu koncentracyjnego Gross Rosen, 
a także budowy zbiornika retencyjnego 
na rzece Lubszy.
Jednym z punktów wizyty było także 
złożenie kwiatów w miejscu pamięci, 
przy jasieńskim cmentarzu.
- Na pewno nie jest to dziki zachód. 
Przeciwnie widać, że jasieński samo-
rząd dobrze sobie radzi z problemami, 
których nie brakuje. Poziom bezrobocia 
w gminie jest na minimalnym poziomie 
i w zasadzie na takim być powinien – 
ocenił wizytę Wojewoda. Ja ze swojej 
strony, w ramach posiadanych kom-
petencji i możliwości finansowych, na 
pewno będę się starał pomóc gminie 
– dodał Władysław Dajczak.
Z wizyty zadowolony był także Bur-
mistrz Jasienia.
- Zabiegaliśmy o to, aby odwiedził nas 
wojewoda, bo nawet najstarsi miesz-
kańcy nie pamiętają, kiedy dokładnie 

był w Jasieniu wojewoda, ale minęło 
na pewno 30 lat. Wojewoda poznał nasz 
potencjał przemysłowy i kierunki roz-
woju turystycznego. Mamy w gminie 

park kulturowy i jedne z najstarszych 
w kraju wykopalisk. Nasz gość zapo-
znał się także z planami dotyczącymi 
udostepnienia do zwiedzania filii obozu 

koncentracyjnego, a to już są miejsca, 
które mają wydźwięk poza gminy, na 
pewno mogą być częścią potencjału 
turystycznego województwa lubskiego. 
Bardzo dobre i spore wrażenie na woje-
wodzie zrobiła nasza izba pamięci. Gość 
akcentował szczególnie to, że dbamy o 
tradycję i w taki bardzo ciekawy sposób 
edukujemy dzieci i młodzież – poinfor-
mował Andrzej Kamyszek. Był też 
panel poświęcony budowie zbiornika 

retencyjnego i wizyta w szkołach w 
Wicinie i w Jasieniu. Wojewoda bardzo 
wysoko ocenił wyniki osiągane przez 
uczniów jasieńskiej szkoły i zaprosił de-
legację uczniów do odwiedzin w Urzę-
dzie Wojewódzkim. Były też rozmowy 
w cztery oczy i to bardzo konkretne. Li-
czę na wsparcie wojewody, w realizacji 
naszych planów – podsumował wizytę 
Burmistrz Jasienia.

TR/ fot. StB

Jasieńskie zakłady pracy mają się czym pochwalić

W szkole w Jasieniu, na gościa czekał program artystyczny przygotowany przez dzieci i nauczycieli

Wojewoda odwiedził Jasień
Wojewoda Lubuski odwiedził Szkołę Podstawową w Wicinie Jasieńska Izba Pamięci i jej eksponaty wzbudziła duże 

zainteresowanie gościa z Gorzowa

Wojewoda Lubuski i Burmistrz Jasienia złożyli kwiaty w miejscu pamięci

Z wizyty zadowolony był i Wojewoda i Burmistrz. widać, że jasieński samorząd 
dobrze sobie radzi z problemami. Ja ze swojej strony, w ramach posiadanych 

kompetencji i możliwości finansowych, na pewno będę się starał pomóc gminie – 
deklarował Władysław Dajczak. Wojewoda bardzo wysoko ocenił wyniki osiągane 

przez uczniów jasieńskiej szkoły i zaprosił delegację uczniów do odwiedzin w 
Urzędzie Wojewódzkim. Były też rozmowy w cztery oczy i to bardzo konkretne. 
Liczę na wsparcie wojewody, w realizacji naszych planów – podsumował wizytę 

Burmistrz Jasienia Andrzej Kamyszek.
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- Szkoła bardzo 
zyskała. Jej 
wygląd bardzo się 
zmienił. Estetyka 
pomaga dzieciom. 
Dzięki temu 
chętniej chodzą 
do szkoły, a to jest 
najważniejsze. Nie 
bez znaczenia jest 
również aspekt 
ekonomiczny. Dzięki 
termomodernizacji 
ograniczyliśmy 
koszty utrzymania 
budynku – informuje 
Dyrektor SOSW 
Elżbieta Maćko.

Dbamy o 
oświatę i jej bazę 

dydaktyczną. 
Jest to jeden 
z priorytetów 

powiatu, 
realizowany 

również w 
szkołach 

prowadzonych 
przez powiat, ale 
funkcjonujących 

w Lubsku. Na 
ten cel mamy 

środki finansowe 
– wskazuje 

Starosta Żarski 
Janusz Dudojć.

Szkoła oferuje uczniom nowe gabinety do nauki 
logistyki, które zostały wyposażone w nowoczesny 
sprzęt komputerowy. Koszt inwestycji to 120 tys. zł. 
Kolejne środki trafiły do stacji diagnostycznej, która 
również przechodzi remont.

Inwestycje powiatu żarskiego w SOSW to kwota 1,5 mln zł. To 
termomodernizacja, w tym ocieplenie budynku, wymiana ogrzewania 
na gazowe i oświetlenia na ledowe. Pojawiły się także panele 
solarne do podgrzewania wody. 

Inwestycje w oświatę

Zespół Szkół Technicznych

W czasie wakacji został pomalowany korytarz 
w głównym budynku, co poprawiło estetykę w 
nowym roku szkolnym.

Specjalny Ośrodek
Szkolno – Wychowawczy

Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Ekonomicznych w Lubsku

- Nowy sprzęt stwarza 
dla nauczycieli i uczniów 

szansę na naukę 
zawodów potrzebnych 
na rynku pracy. Dzisiaj 

potrzebni są młodzi 
wykształceni ludzie i 

dzięki nowym pomocom 
dydaktycznym, to 

właśnie realizujemy – 
wskazuje Dyrektor Alicja 

Czerniawska.

- To bardzo ważne, żeby 
uczniowie przychodząc 

po wakacjach i dobrze się 
czuli w budynku szkolnym. 

Korytarz od 5 lat nie był 
malowany. Wystarczyło 
jedno pismo do Starosty 
i od razu był pozytywny 
efekt. A to nie wszystko. 
Są też plany na remont 
ogrodzenia na zapleczu 

szkoły – podkreśla 
Dyrektor Gabriela Fiedler 
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TOMASZ APANOWICZ
PRAWDOPODOBNY KANDYDAT NA BURMISTRZA
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Szanowni Państwo,
Już ponad pół roku na łamach Prze-
kroju Lokalnego publikuję teksty 
związane z życiem społeczno – po-
litycznym naszej gminy. Wiem, że 
ich odbiór jest bardzo szeroki, bo 
podczas licznych spotkań, które od-
bywam ze zwykłymi mieszkańcami 
Lubska i okolic słyszę pozytywne 
uwagi i opinie na ich temat. Cieszy 
mnie to tym bardziej, że wiele z tych 
opinii pochodzi od osób, które nie 
zawsze identyfikują się z moimi po-
glądami, ale – podobnie jak ja - mają 
świadomość, że gmina Lubsko za-
sługuje na coś więcej i dlatego ko-
nieczne są zmiany.
Pół roku, to również czas po którym 
należy rozwiać część wątpliwości 
i wyjść naprzeciw oczekiwaniom 
wielu osób. Tytuł moich tekstów 
„Prawdopodobny kandydat na bur-
mistrza” nie jest przypadkowy. Ob-
serwacja działań Lecha Jurkowskie-
go i ich mizernych efektów sprawiła, 
że bardzo poważnie rozważam start 
w kolejnych wyborach na burmistrza 
Lubska. Nie jestem nastawiony na 
władzę, nie ciągnie mnie do funkcji 
publicznych, bo dobrze odnajduję 
się w prowadzeniu prywatnej firmy. 
Od zawsze jestem jednak społeczni-
kiem i nie mogę patrzeć jak gmina 
Lubsko marnuje kolejne szanse na 
wyjście z zapaści i na rozwój. Mam 
wizję jak zmienić obecną sytuację i 
chętnie wcielę ją w życie. Jeśli jed-
nak znajdzie się chętna osoba, któ-
rej program będzie zbieżny z moim 
i która będzie gwarantowała zmianę 
obecnej władzy, to chętnie ją poprę. 
Zrobię wszystko co w mojej mocy, 
by powiodło się jej w wyborach i za-
kończyła nieudolne rządy Lecha Jur-
kowskiego. Nie pozwolę jednak na 
to, by Lech Jurkowski rządził kolejną 
kadencję tylko dlatego, że nie miał 
konkurencji.
Nadszedł czas by powiedzieć bur-
mistrzowi „sprawdzam” i rzetelnie 
odpowiedzieć sobie na pytanie ile 

zostało z jego hasła wyborczego, 
tzn. „czyny zamiast obietnic”. Wszyscy 
widzimy, że blisko 3 – letnia kaden-
cja Lecha Jurkowskiego nie przy-
niosła pozytywnych zmian. Trudno 
też oczekiwać, że ostatni rok będzie 
przełomowy i burmistrz zaskoczy 
nas zmianą sposobu działania. Wie-
le nietrafionych i nieprzemyślanych 
decyzji  i  inwestycji, niektóre skut-
kujące zarzutami prokuratorskimi 
dla samego burmistrza Lecha Jur-
kowskiego i procesami sądowymi 
dla gminy Lubsko. Pogłębiający 
się konflikt z radą miejską, arogan-
cja, zwolnienia pracowników, któ-
re niejednokrotnie odbywały się w 
kompromitujący włodarza sposób, 
przegrane sprawy w sądach, niewy-
jaśniona kwestia budynku po USC, 
niedoszacowane inwestycje, kom-
pletny brak współpracy z przychyl-
nym naszej gminie starostą skut-
kujący brakiem porozumienia np. 
dla sprawy remizy w Górzynie, czy 
koncepcji wybudowania łącznika 
pomiędzy drogą rowerową nad Za-
lewem Karaś oraz drogą Brody-Lub-
sko, medialne szczucie mieszkań-
ców na radnych oraz (a może przede 
wszystkim) pogłębiający się marazm 
gminy i frustracja jej mieszkańców, 
to przykry obraz Lecha Jurkowskie-
go na stanowisku burmistrza. Czło-
wiek, który sam o sobie mówi, że 
„wywodzi się z biznesu” nie ma na-
wet najmniejszego pojęcia o nim, 
nie ma na koncie żadnego ekono-
miczno – gospodarczego sukcesu a 
sprawa dla ludzi najistotniejsza, czyli 
nowe miejsca pracy i sprowadzenie 
do Lubska przedsiębiorców, dalej 
pozostają niespełnioną obietnicą 
wyborczą. 
Uważam, że na szczeblu lokalnym, 
gdzie bardzo liczą się oddolne inicja-
tywy oraz wsparcie mieszkańców dla 
poszczególnych projektów a wszyst-
ko ogranicza napięty do granic moż-
liwości budżet, najistotniejsza jest 
umiejętna współpraca z różnymi 

środowiskami i tworzenie kom-
promisów. Chciałbym, żeby możli-
wość wypracowania porozumienia 
była wizytówką gminy Lubsko. To 
przyciągnie inwestorów i da nowe 
miejsca pracy. Nikt nie zainwestu-
je przecież w gminę, którą targają 
kłótnie i osobiste waśnie włodarza. 
Potrzebny jest człowiek, który umie 
słuchać ludzi, analizować ich pomy-
sły oraz wyciągać wnioski. 
Lubsko musi też częściej i efektyw-
niej korzystać z zewnętrznych źró-
deł finansowania, szczególnie przy 
obecnym stanie finansów. Nie moż-
na odtrącać pomocy, którą oferuje 
starosta, obrażać swoich potencjal-
nych sojuszników i liczyć jedynie na 
środki z budżetu. Jest wiele unijnych 
czy krajowych programów wsparcia, 
które mogą pokryć część koniecz-
nych w gminie inwestycji. Sama 
gmina również musi być atrakcyjna 
dla zewnętrznych podmiotów. War-
to stworzyć system ulg dla poten-
cjalnych przedsiębiorców, zapraszać 
ich do siebie i promować ich działal-
ność. Gminie Lubsko potrzebny jest 
również długofalowy plan rozwoju. 
Mam wrażenie, że dzisiaj zarządza-
nie odbywa się ad hoc w zależności 
od bieżących potrzeb. Takie my-
ślenie nie daje szans na realizację 
większych projektów i skazuje nas 
jedynie na nowe place zabaw, pod-
czas gdy prawdziwe problemy gmi-
ny nie leżą w braku piaskownicy na 
jednym czy drugim osiedlu a w bra-

ku perspektyw dla jej mieszkańców. 
Jeśli nie zmienimy stylu rządzenia, to 
za kilka lub kilkanaście lat te nowe i 
szumnie otwierane przez Lecha Jur-
kowskiego place zabaw będą świeci-
ły pustkami, bo młodzi ludzie będą 
woleli planować przyszłość w innych 
miastach.   
Myślę, że przed następnymi wybora-
mi samorządowymi (które już za rok) 
każdy powinien przeprowadzić bi-
lans zysków i strat a następnie odpo-
wiedzieć sobie na pytanie, czy Lech 
Jurkowski spełnił wyborcze obietni-
ce i czy jego działania są skuteczne. 
Osobiście uważam, że nie  i liczę na 
to, że przez rok, który pozostał do 
wyborów pojawi się w Lubsku realna 
alternatywa dla niego. Burmistrzem 
nie może być człowiek, który nie ma 
innych perspektyw i innych możli-
wości zarobkowania. Burmistrzem 
prawie dwudziestotysięcznej gminu 
nie może być przypadkowy człowiek 
tylko dlatego, że stary się znudził 
i nie ma innych chętnych na obję-
cie stanowiska. Posady burmistrza 
nie można postrzegać jako „fuchy” 
z fajną pensją na 4 lata. Burmistrz 
musi mieć duże doświadczenie w 
kreowaniu, kierowaniu i zarządza-
niu. Burmistrz musi umieć tworzyć 
kompromisy. Burmistrz musi do-
brze nas reprezentować i bardzo 
dobrze zabiegać o nasze wspólne 
dobro, o dobro naszej małej oj-
czyzny jaką jest GMINA LUBSKO. 
                                                                  TA

Kancelaria Prawna Apanowicz
ul. Kopernika 9, 68-300 Lubsko

tel. 695 179 786
www.kancelariaapanowicz.pl

Oferujemy kompleksową obsługę prawną osób
prawnych oraz klientów indywidualnych
Posiadamy bogate doświadczenie w dochodzeniu
odszkodowań za szkodę na osobie lub mieniu
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W środę (06.09) odbyło 
się posiedzenie Komisji 
Oświaty. Główny punkt 
obrad to utworzenie 
Izby Pamięci miasta i gminy 
Lubska. Temat ten jest 
dyskutowany od około 3 lat.
Dzisiaj członkowie komisji, 
zaproszeni goście i Wicebur-
mistrz oraz Sekretarz gminy 
udali się do Jasienia, żeby 
obejrzeć jak funkcjonuje taka 
Izba. Gości oprowadził Bur-
mistrz Jasienia wskazując, że 
Jasień stawia na turystykę, a 
Izba znajduje się w budynku 
gminy i jest w niej ekspozy-
cja związana z historią gmi-
ny Jasień, w tym filii obozu 
koncentracyjnego, natomiast 
opiekują się nią głównie 
miejscowi pasjonaci historii, 
głównie Rafał Sochacki i Nor-

bert Piątkowski. Powierzchnia 
Izby to ponad 100 m kw. Po 
powrocie o funkcjonowaniu 
Izby w Gubinie opowiadał 
Tadeusz Buczek, który wska-
zał, że początkiem musi być 
zespół ludzi, następnie regu-
lamin gwarantujący bezpie-
czeństwo eksponatów. Izba 
w Gubinie działa od 2004 i 
zaczynała od 40 eksponatów, 
a dzisiaj są to już tysiące.
Na posiedzeniu komisji za-
wiązała się grupa inicjatyw-
na, której robocze spotkanie 
dobędzie się 28.09 o godz. 
16.00 w Bibliotece Publicznej 
w Lubsku. Spotkanie ma cha-
rakter otwarty, dlatego osoby, 
które chcą się włączyć w dzia-
łania (warto w tym miejscu 
zaznaczyć, że jest to działal-
ność społeczna) zapraszamy. 

Dyskusja dotyczyła też po-
mieszczenia dla Izby. Radny 
Robert Słowikowski wskazał, 
że idealnym miejscem jest 
dawny USC. Stanowisko Bur-
mistrza Lubska przedstawił 
jego zastępca Jerzy Wojnar, 
wskazując, że włodarz Lub-
ska planował taką izbę w bu-
dynku dworca, ale jego stan 
techniczny wymaga dużych 
nakładów finansowych. 
Ostatecznie w dysku-
sja zakończyła się wnio-
skiem, że najpierw musi 
zawiązać się zespół ludzki 
i powstanie też oddzielny 
profil na FB, a następnie bę-
dzie prowadzona dyskusja 
o lokalizacji Izby Pamięci. 
 
                                                   Red.

Izba pamięci w Lubsku
LUBSKO

W niedzielę (10.09) odbył 
się 35 PKO Wrocław 
Maraton. Na starcie 
pojawiło się 4853 
zawodników, a bieg 
ukończyło 3977. Z naszych 
okolic najwyżej, na 12 
miejscu i jako 3 Polak, 
uplasował Adam 
Darczyński z Nowej Soli 
z czasem 2:27:02 - uczestnik 
biegów w Lubsku.
W maratonie brali również 
biegacze z Lubska i z Jasie-
nia, lub pochodzący z Lubska 
i Jasienia. Wśród osób, które 
udało się nam „namierzyć” 
najlepszy czas miał Włady-
sław Koleńczuk, który na me-
cie pojawił się po 03:25:04 
i swojej kategorii wiekowej 
M60 zajął 15-te miejsce. W 
biegu brali też udział Roman 
Oskierko – 04:08:41, Marek 
Buczyński – 05:30:10, Sylwe-
ster Buczyński – 04:51:13, 
Tomasz Pastuszka 05:48:49 i 
Jacek Gajda 04:28:05.
Wszystkim wymienio-
nym i niewymienionym 
maratończykom ser-
decznie gratulujemy. 
 
Red.

35 Wrocław PKO Maraton
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Lubskie Wodociągi i Kanaliza-
cja Sp. z o.o. w Lubsku oferują 
sprzedaż organiczno – mine-
ralnego środka nawozowe-
go o nazwie GRUNTEX LWiK. 
Oferta skierowana jest dla 
osób chcących poprawić ja-
kość swoich upraw polowych 
przy jednocześnie niewiel-
kich nakładach finansowych.
GRUNTEX LWiK  jako produkt 
sterylny i zasobny w skład-
niki pokarmowe gwarantuje 
zmniejszenie   deficytu sub-
stancji organicznej w ziemi 
uprawnej oraz zwiększa ak-
tywność mikroorganizmów 
glebowych. Jego stosowanie 
poprawia strukturę gruntu 

i   zwiększa jego pojemność 
wodną.
Dzięki specyficznej strukturze 
zgranulowanego produktu 
– do rozprowadzania go na 
polach można używać typo-
wych, dostępnych na rynku 
roztrząsaczy (rozsiewaczy) 
obornika i nawozów sztucz-
nych.
Produkt posiada pozytywną 
decyzję Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi   a jego 
jakość jest potwierdzona 
szeregiem badań i opinii wy-
danych przez certyfikowane 
jednostki badawcze w Polsce.
Szczegółowe informacje 
można uzyskać w siedzibie 
firmy:  Lubskie Wodociągi 
i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. 
Paderewskiego 20 , 68-300 
Lubsko lub pod numerem 
telefonów:   68  372 19 82 ;   
606 467 540 ; 723 882 889.

 
 

Red.

GRUNTEX - nawóz z Lubska

LUBSKO

W poniedziałek (11.09) obra-
dowała Komisja Bezpieczeń-
stwa Publicznego RM w Lub-
sku. 
Pierwszy punkt to funkcjono-
wanie MOPS, które omówił 
jego kierownik wskazując, że 
ośrodek dysponuje środkami 
z dotacji Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego i UM w Lub-
sku, które to środki są prze-
znaczane na różnego rodzaju 
zasiłki stałe i okresowe.
- Nie było opóźnień w wy-
płatach zasiłków - zapewniła 
Lidia Rogacewicz, w odpo-
wiedzi na pytanie przewod-
niczącego komisji radnego 
Roberta Słowikowskiego. 
Aktualnie rozpoczyna się 
zbieranie zapotrzebowania 
na zakup, dla potrzebujących, 
opału na sezon grzewczy, a na 
ten cel jest przeznaczone 200 
tys. zł. 
Dyskusja dotyczyła też ogrze-
walni, na potrzeby której ma 
być zaadoptowany część 
dworca PKS.
- W sezonie zimowym zapew-
nimy minimalny standard, 
w pomieszczeniu kiedyś zaj-
mowanym przez kierowców, 
a także udostępnimy toale-
tę - wyjaśnił Wiceburmistrz . 
Następnym krokiem będzie 
adaptacja, ale to wymaga 
środków finansowych - dodał 
Jerzy Wojnar.
Kolejny punkt to funkcjo-
nowanie PGKiM w Lubsku i 
stawki za odbiór odpadów w 
2018.
Prezes PGKiM zapewnił, że 
mimo wypłaconej, ponad 400 
tysięcznej dywidendy dla UM 
w Lubsku, spółka jest stabil-
na finansowo, ale lawinowo 
rośnie strumień odpadów, 
szczególnie na PSZOK, gdzie 
porównując 7 m-cy 2016 
roku do 7 m-cy 2017 nastąpił 
wzrost ilości odpadów o 92%, 

a w pozostałych odpadach 
jest to wzrost o 15 -20 %.
- Przygotowujemy się do ko-
lejnych przetargów i mamy 
nadzieję, że utrzymamy te 
gminy, które teraz mamy - 
wskazał Marcin Gołębiewski 
i dodał, że konkurencja jest 
coraz większa i w przypadku 
przegranych przetargów bę-
dzie musiał podejmować de-
cyzje dotyczące np. redukcji 
lub restrukturyzacji zatrud-
nienia.
W związku z informacjami o 
wzroście strumienia odpa-
dów radni pytali o to czy jest 
planowana podwyżka stawki 
za śmieci.
- Ja bym stawki teraz nie pod-
nosił. Zamiast tego warto za-
stanowić się włączeniem do 
systemu firm i sprawdzeniu 
czy wszystkie śmieci są „na-
sze” - zaproponował J. Wojnar.
Radni dyskutowali też na te-
mat bezpieczeństwa dzieci, 
które rozpoczęły rok szkolny. 
Gościem komisji był Komen-
dant lubskiego komisariatu, 
który przekazał radnym, że 
policjanci prowadzą spotka-
nia w klasach 1-4, kontrolują 
punkty sprzedaży alkoholu.
Radny Henryk Pełka zwrócił 
uwagę, że na skrzyżowaniu 
w Górzynie, z drogą z Lutolu 
jest zamontowana reklama, 
które ogranicza widoczność 
i stwarza zagrożenie w ruchu 
drogowym.
Kolejny temat to zmiana or-
ganizacji ruchu na ul. E. Plater, 
a konkretnie na odcinku od 
ul. Chopina do ul. Bohaterów.
- Nigdy na komisji nie dysku-
towaliśmy o tym, żeby tam 
był ruch jednokierunkowy. 
Czyj to pomysł? - pytał radny 
R. Słowikowski.
Autora pomysłu radni jedno-
znacznie nie poznali, ale Na-
czelnik Wydziału Infrastruk-

tury wskazał, że pierwotny 
zamysł dotyczył ruchu jed-
nokierunkowego, ale w od-
wrotnym kierunku, a jego po-
trzeba wynika ze stanu drogi 
i parkujących na niej pojaz-
dach, które utrudniają ruch 
dwukierunkowy. 
- Jednak po opinii m.in. Poli-
cji, która wskazała, że taki jak 
obecnie kierunek ruchu jest 
lepszy dla rozładowania ru-
chu, w przypadku zamknię-
cia centrum miasta i dlatego 
jest taka organizacja ruchu. W 
związku z tym planujemy od-
wrócenie kierunku ruchu na 
ul. Grunwaldzkiej - poinfor-
mował Kamil Zakrzewski.
Naczelnik Zakrzewski przeka-
zał też radnym jak doszło do 
usunięcia znaku zakazujące-
go zatrzymywania się na ul. 
Reja.
- Uczestniczyłem w spotkaniu 
Burmistrza z przedsiębiorca-
mi prowadzącymi sklepy na 
ul. Reja. Wskazali oni, że taki 
zakaz utrudnia im prowa-
dzenie działalności i odciąga 
klientów od sklepów i stąd 
taka decyzja - wskazał rad-
nym Naczelnik WIiGK.
Dyskusja dotyczyła także 
miejsc parkingowych i ozna-
kowania na ul. Warszawskiej 
- gdzie planowany jest zakaz 
zatrzymywania się po prawej 
stronie, ul. Mickiewicza, Kra-
sickiego i Sienkiewicza gdzie 
jest gminna działka i można 
by na niej zrobić miejsce par-
kingowe. 
W ramach informacji o remon-
tach dróg Naczelnik WIiGK 
przekazał, że jest już ogłoszo-
ny przetarg na wykonanie no-
wej nawierzchni na odcinku 
750 metrów ul. Wrocławskiej, 
na odcinku od stacji paliw 
Orlen w kierunku centrum 
miasta. Gmina pozyskała tak-
że 350 ton frezowiny z ob-

wodnicy Jasienia, którą chce 
wykorzystać na nawierzchnię 
ul. Wspólnej. Kolejna ważna 
informacja dotyczy ul. Gdań-
skiej, gdzie w okresie od 18.09 
do 10.10 będą prowadzone 
prace wodociągowe przez 
LWiK, po których zaczną się 
prace nawierzchniowe. Prace 
nawierzchniowe na ul. Prze-
mysłowej zaczną się w 2018. 
Przewodniczący komisji py-
tał też o decyzję Burmistrza 
w sprawie ścieżki rowerowej 

nad zalewem Karaś. 
- Po urlopie jeszcze na ten te-
mat nie rozmawiałem z Bur-
mistrzem - wskazał Naczelnik 
Zakrzewski.
- Brak decyzji Burmistrza - 
uzupełnił wypowiedź Naczel-
nika Wiceburmistrz Lubska. 
 
Red.

LUBSKO

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego
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Zakaz postoju na ul. Reja w Lubsku, 
to chyba najbardziej sporny znak 
w Lubsku. Najpierw radni pół roku 
dyskutowali, jak rozwiązać 
problem korkującej się ul. Reja.
 Jak, po dyskusjach i procedurze 
urzędniczej, naprzeciwko 
restauracji „Duet” pojawił się znak 
zakazu parkowania, to jeszcze 
szybciej zniknął.

Dyskusja w sprawie rozwiązania kor-
ków na ul. Reja, toczyła się głównie 
na komisji bezpieczeństwa Rady Miej-
skiej w Lubsku. Jej przewodniczący 

Robert Słowikowski argumentował, 
że ustawienie znaku zakazu, po pra-
wej stronie, już od wysokości restau-
racji „Duet”, pozwoli upłynnić ruch, a 
przede wszystkim umożliwi wyjazd 
karetek i samochodów straży pożar-
nej.
Argumenty przewodniczącego komi-
sji trafiły do pozostałych radnych i do 
włodarza gminy. Za takim rozwiąza-

niem byli też mieszkańcy budynków 
przy ul. Reja.
W sierpniu tego roku, po przejściu ca-
łej procedury administracyjnej, Zarząd 
Dróg Wojewódzkich postawił znak za-
kazu zatrzymywania się i jak się znak 
pojawił, to jeszcze szybciej zniknął, a 
został po nim „goły” słup.
- Jak to się stało, że pół roku dyskutu-
jemy, a potem znak znika – pytał na 

wrześniowej komisji bezpieczeństwa 
jej przewodniczący.
Kulisy usunięcia znaku przekazał Na-
czelnik Wydziału Infrastruktury i Go-
spodarki Komunalnej. 
 - Uczestniczyłem w spotkaniu Burmi-
strza z przedsiębiorcami prowadzący-
mi sklepy na ul. Reja. Wskazali oni, że 
taki zakaz utrudnia im prowadzenie 

działalności i odciąga klientów od 
sklepów i stąd taka decyzja - wskazał 
radnym Kamil Zakrzewski.
Sprawa wraca
Kolejna odsłona dyskusji w sprawie 
znaku odbyła się w piątek 15 września 
na ul. Reja. Na spotkaniu pojawił się 
Włodarz Lubska, przedstawiciele Za-
rządu Dróg Wojewódzkich. Na miejscu 
pojawili się także właściciele okolicz-
nych sklepów i punktów usługowych 
oraz radny Radosław Bondarenko.
- Ustawienia znaku chcieli mieszkań-
cy okolicznych budynków, ponieważ 
samochody parkują pod ich oknami – 
wskazał Lech Jurkowski.
Z tą tezą nie zgadzali się kupcy wska-
zując, że mieszkańcy i tak są w do-
mach jak już punkty handlowe i usłu-
gowe są zamykane, a dodatkowo 
niewielu z mieszkańców kamienic po 
prawej stronie ulicy Reja nie posiada 
samochodów i nie przyszli na spotka-
nie. Kupcy wskazywali także, że zakaz 
parkowania powoduje, że stracą swo-
ich klientów, którzy chcą parkować jak 
najbliżej sklepów.
- Jakie jest Pana stanowisko? Pytała 
włodarza Lubska, przedstawicielka 
Zarządu Dróg Wojewódzkich.
- Według mnie trzeba znaleźć kom-
promis i proponuję ustawienie znaku 
bliżej skrzyżowania z ul. Przemysłową, 
na wysokości wjazdu przed filarami - 
zaproponował Lech Jurkowski.
Ten pomysł nie przypadł do gustu czę-
ści kupców, którzy wskazywali, że to 
rozwiązanie nic nie da, ponieważ kor-
ki i tak będę, a sklepy mieszczące się 
„Pod filarami” zostaną pokrzywdzone.
Dyskusja dotyczyła także wprowadze-
nia zakazu czasowego, czyli w określo-

nych godzinach, ale według przedsta-
wicielki ZDW na takie rozwiązanie nie 
zgodzi się Policja.
W dyskusji pojawiały się także głosy, 
żeby zostawić stan dotychczasowy, 
ponieważ korków i tak nie da się unik-
nąć, a tworzą się one we wszystkich 
miastach.
Radny Bondarenko pytał burmistrza, 

dlaczego sprawa przestawienia znaku 
nie będzie ponownie dyskutowana na 
komisji bezpieczeństwa.
Według włodarza na obecnym etapie 
zaproponowane przez niego rozwią-
zanie jest kompromisem potrzeb mie-
szańców i kupców i teraz decydujące 
będzie stanowisko Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich.

TR

Pojawia się i znika

Na spotkaniu pojawili się kupcy, przedstawiciele Zarządu Dróg 
Wojewódzkich i Burmistrz Lubska.

 Jak to się stało, że znak zniknął – 
pytał radny Robert Słowikowski.

Nowa propozycja Burmistrz Lubska to postawienie zakazu na wysokości filarów.

Uważam, że nowa lokalizacja to 
kompromis potrzeb mieszkańców 
i kupców – wskazał Lech Jurkowski 

LUBSKO
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Nowy rok szkolny przynosi zawsze nowe wyzwania, ten rok będzie szczególny dla polskiej oświaty.  Wszystko za sprawą reformy oświaty, którą wprowadził rząd Pol-
ski od września bieżącego roku. Jak to wygląda w naszym mieście? Zmian jest sporo, zaczynając od połączenia Szkoły Podstawowej nr 2 z byłym już Gimnazjum nr 
1, przekształcenie Niepublicznego Gimnazjum dla Młodzieży w Niepubliczną Szkołę Podstawową, kończąc na wyborze nowego dyrektora w Szkole Podstawowej 
nr 3, którym została Pani Joanna Dzienisz, zastępując na tym stanowisku Panią Monikę Przysmak.  
Mimo tak wielu zmian, życzymy wszystkim uczniom samych sukcesów i wspaniałych ocen w nowo rozpoczętym roku szkolnym 2017/2018.

Bartosz Łapa

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w lubskich szkołach
LUBSKO
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25 lat. Taki jubileusz, związany z orga-
nizacją międzynarodowych obozów, 
w tym roku obchodzi Lubski Klub 
Sportowy Karate „Oyama”. 25-lecie 
prowadzenia obozów także obcho-
dzili pani Joanna Bereźnicka i pan 
Andrzej Tomiałowicz. Warto przy tym 
jubileuszu powiedzieć, że na pierwszy 
pomysł organizacji klubowego obozu 
wpadł nie żyjący, niestety już pan Zyg-
munt Machnicki. Jego pomysł padł na 
podatny grunt i tak od 25 lat klub or-
ganizuje i prowadzi międzynarodowe 
obozy Oyama Karate i reszty Świata.
W tym roku kolonia dziecięca i mło-
dzieżowy obóz odbyły się w lipcu 
w Kątach Rybackich k/o Gdańska w 
słonecznym Ośrodku Wypoczynko-
wym PANORAMA, zarządzanym przez 
świetną szefową panią Małgorzatę 
Babczyńską. Jak co roku kolonia i 
obóz stały pod znakiem aktywności 
nie tylko fizycznej. Piękna pogoda 
sprzyjała ruchowi nad samym mo-
rzem. Gry i zabawy na plaży i w morzu 
były przeplatane zajęciami piasko-
wych budowli. Bezpieczeństwa w cza-
sie kąpieli strzegł „wszystkowidzący” 
ratownik WOPR. Na ośrodku odbywa-
ły się tradycyjnie turnieje w siatkówkę, 
piłkę nożną, ringo, friessbie, zawody 
strzeleckie, wspinaczki ściankowej – 
oczywiście w międzynarodowej obsa-
dzie. Grupę młodzieży ukraińskiej re-
prezentowali Maryna i Jurii Borysenko 
(Pawłograd). Jedną grupę niemiecką 
reprezentowała pani Christie Herold 
(Cottbus – Doitsu Budo Kwai), a drugą, 
która dołączyła w tym roku do grona 
obozowej „rodziny” Anne Müller (Cott-
bus – Shogun). 
Warto powiedzieć o nowych atrak-
cjach, które jak co rok wypełniają 
nasze obozy. Jedna z nich to wizy-
ta w najnowocześniejszym w Polsce 
Aquapartku Shark w Redzie. Multum 
zjeżdżalni i atrakcji, które z ogromą 
przyjemnością odkrywali nasi obozo-
wicze słusznie stawiają ten Aquapark 
na pierwszym miejscu w kraju. Tor 
kartingowy F1 znajdujący się w Gdyni 
to kolejny świetny pkt. obozu. Emocji 

towarzyszących naszym rajdowcom 
naszym rajdowcom nie da się  opisać. 
I nie ważne, czy za kierownicą usiedli 
nasi koloniści, czy wychowawcy. To 
było po prostu COŚ! Generalnie naj-
szybszym kierowcą był Axel Tomia-
łowicz, któremu po piętach deptał 
Mateusz Łanda. Sopot w tym roku 
zaoferował nam dwie atrakcje. Jedną 
z nich był Świat Trampolin, który przy-
witał nas różnorodnością trampolin. 
Wszystkie zostały przez nas przetesto-
wane. Było warto. Druga atrakcja to 
rejsy bardzo szybkimi motorówkami 
po Zatoce Gdańskiej. Sternicy w peł-
ni wykorzystali 750-ciokonne silniki. 
Adrenalina wzrosła maksymalnie. Sam 
Gdańsk to oczywiście Stare Miasto. 
Niepowtarzalne i magiczne. Żelaznym 
punktem obozu jest oczywiście jedna 
z największych galerii handlowych, w 
które wszyscy uczestnicy obozu z oka-
zji 25-lecia zostali zaproszeni na pysz-
ne pizze do Pizza Hut.
Według całej kadry, również tej zagra-
nicznej, w tym roku uczestnicy kolonii 
i obozu byli wyjątkowi. Może to przez 
rok jubileuszowy? To były wspaniale 
dzieci i ekstra młodzież. Świadczą o 
tym m.in. „Jokery”, które wpisały się 
już na stałe w tradycje tych obozów. 
Młodzież po przegranym mieczu siat-
kówki z kadrą obozu, miała zorgani-
zować imprezę integracyjną. Okazało 
się, że zrobili to w tak wspaniałym sty-
lu, że kończąca imprezę dyskoteka od-
była się na tzw. Bronksie (ogrodzone 
siatką boisko do siatkówki), trwała kil-
ka godzin i zgromadziła cały obóz a jej 
główną bohaterką została pani Ania 
Tomiałowicz, która w tym dniu obcho-
dziła swoje imieniny. Inny przykład. 
Ze swoją inicjatywą wyszła Nikkola 
Leśniowska, która kontrolnie chciała 
przeprowadzić jedne zajęcia Zumby. 
I…, i na jednych się nie skończyło. 
Seria zajęć z Zumby okazała się kolej-
nym „hitem” obozu. Żelaznymi atrak-
cjami obozu są rozgrywki paintball`o-
we trwające przez cały obóz. Dzieci 
toczą gry specjalnymi markerami z 
ograniczoną mocą. Rozgrywki kończą 

się zawodami strzeleckimi. Żelazne 
atrakcje to także wspinaczka ścian-
kowa, wspinaczka linowa i tyrolka. W 
tych zajęciach świetnie odnalazła się 
grupa młodzieży gimnazjalnej. Marcel 
Siemion, Amadeusz Królak, Wojtek Ka-
czan, Maciej Wołczek i Filip Pachniew-
ski, którzy realizowali osobne, trudne 
zadania na wspinaczce linowej. Pora-
dzili sobie wyśmienicie. Instruktorzy 
postanowili, że na drugi rok otrzymają 
jeszcze trudniej wyzwania. 
Nie zabrakło stałych punktów obozu, 
czyli tzw. „Kwadratówka”. Prawie 50-
ciu zawodników na boisku robi za-
wsze wrażenie. Treningi w tym roku 
prowadzili: Oyama Karate – sensei 
Mateusz Łanda 2 dan, Christie Herold 
2 dan, Anne Müller 1 dan, Gerold Wen-
zel 1 dan i shihan Andrzej Tomiałowicz  
dan, który także prowadził zajęcia z 
Defendo. Zajęcia ogólnorozwojowe 
prowadzili panowie Arkadiusz Bereź-
nicki i Rafał Krzywokulski. Wojna pian-
kowa stanowiąca sama w sobie bar-
dzo lubianą atrakcję dla dzieci w tym 
roku objęła także wychowawców. Pod 
koniec bitwy nikt nie wiedział kto jest 
kto. Chrzest kolonisty/obozowicza to 
zawsze duże wydarzenie a prowadzą-
ce diabły bardzo są przejęte swoją wy-
magającą rolą przewodników. Honory 
shogunów w tym roku pełnili. Na ko-
loni shogunami byli Kacper Bereźnicki 
i Axel Tomiałowicz, którzy na swoim 
koncie mają uczestnictwo w 13 i 14 
obozie. Natomiast na obozie młodzie-
żowym honory pełnili Christie Herold 
i Volodymyr Shvorak.
Po raz drugi swoistą kronikę kolonii i 
obozu tworzył Pamiętnik Kolonisty a 
później Pamiętnik Obozowicza, pisa-
ny przez Franka i Pawła, które razem 
ze zdjęciami wybieranymi przez pa-
nów Akadiusza Bereźnickiego (także 
autora zdjęć) i Mateusza Łandę, infor-
mowały czytających o tym co działo 
się każdego dnia. 
To tylko niektóre komentarze pod re-
lacją z kolonii i obozu: 
Arkadiusz Szpichowski Dzięki za su-
per relację. Świetny obóz, super kadra. 

Czuliśmy się jakbyśmy tam byli.
Anna Żelazko  Kolonia naszym chło-
pakom się mega podobała. Już od 2 
dnia co telefon padało pytanie ‚’be-
dziemy mogli za rok też jechać’’ . A 
więc to my dziękujemy za wspaniale 
spędzony czas.   
Elzbieta Zagroba …bardzo fajnie się 
czytało ten pamiętnik obozowicza....
dziękuje za codzienną dawkę fajnego 
humoru i pięknych fotek, przez co na 
bieżąco można było śledzić poczyna-
nia naszych dzieci i młodzieży dobra 
robota !! 
Kasia Witowska Drodzy Wychowaw-
cy, bardzo dziękuję za zorganizowa-
nie wspaniałego obozu, w którym 
mój syn mógł uczestniczyć. Dzięki 
tym dziesięciu dniom Patryk poznał 
wielu kolegów i koleżanek, przeżył 
mnóstwo przygód, uczestniczył w 
wielu zabawach i atrakcjach, a przede 
wszystkim mógł się usamodzielnić.  
Patrykowi bardzo się podobało, 
co stwierdził już podczas pierw-
szych rozmów telefonicznych, jed-
nak dopiero po powrocie w pełni 
wyraził swój zachwyt i o wszystkim 
dokładnie opowiedział. Jest przeko-
nany, że na pewno pojedzie za rok.  
Jeszcze raz dziękuję za profesjo-
nalną organizację obozu, zaan-
gażowanie wychowawców, opie-
kę, wspaniałe zajęcia, codzienną 
fotorelację na fb, niesamowity Pa-
miętnik Kolonisty, a przede wszyst-
kim wrażenia i emocje, jakie towa-
rzyszyły Patrykowi przez cały pobyt.  
P o z d r a w i a m  
Mama Patryka
Przedostatni wieczór obozu rozpoczął 
się tajemniczo. Były szepty, niezau-
ważalne gesty i tylko dwie osoby nie 
wiedziały co się „święci”. O godzinie 
22:00 zniknął cały obóz. Na placu po-
została tylko pani Joanna Bereźnicka 
i pan Andrzej Tomiałowicz. Po chwili 
przyszli wychowawcy i poprowadzili 
tę dwójkę do ciemnej sali lustrzanej. 
Ciemność i cisza nie zapowiadały 
tego co za chwilę się wydarzyło. Gdy 
rozbłysło światło, w sali wypełnionej 

Jubileuszowy XXV Międzynarodowy Obóz Oyama Karate i Reszty Świata

https://www.facebook.com/aszpichowski?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/anna.zelazko.56?fref=ufi&rc=p
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500-set balonami z ponad 90 gardeł 
wyrwało się „Sto lat”. Jak powiedzieli 
później bohaterowie tej uroczystości 
– odebrało nam mowę i tylko czuliśmy 
jak chwyta nas wzruszenie a na całym 
ciele pojawia się „gęsia skórka”. Trzeba 
było tam być aby wiedzieć o czym pró-
bujemy powiedzieć. Następnie Asie i 
Andrzeja poprowadzono do specjal-
nego stolika i okazjonalnego baneru, 
złożono im życzenia kolejnych 25 lat 
obozowej aktywności. Po czym cały 
obóz obejrzał specjalną prezentację 
zdjęć podsumowującą ich przygodę 
ze wszystkimi 34 obozami (od dzie-
więciu lat odbywają się w jednym 
roku dwa turnusy). Po prezentacji nasi 
bohaterowie wstali i… przez dłuższą 
chwilę nie mogli wydusić z siebie na-
wet słowa. Udzieliło się to wszystkim 
uczestnikom tej uroczystości. Już po 
obozie jedne z uczestników – Marcel 
– powiedział, że jak skończył się pokaz 
to on miał łzy w oczach. Właśnie taki 
ładunek emocji dla wszystkich dostar-
czyło to wejście w historię ich wszyst-
kich obozów. Asia i Andrzej bardzo 
podziękowali wszystkim obecnym a 
największe podziękowania skierowali 
do całej, niezawodnej kadry a zwłasz-
cza do pomysłodawcy pana Arkadiu-
sza Bereźnickiego. Całą uroczystość 
zakończyła międzynarodowa dysko-
teka.
Ostatni wieczór to podsumowanie 
XXV Międzynarodowego Obozu Oy-

ama Karate i Reszty Świata. Uroczy-
stość rozpoczęła się występem grupy 
ukraińskiej. Ich taneczny występ jak 
zwykle wprowadził wszystkich w pod-
niosły nastrój. Wychowawcy rozdali 
nagrody, książki, medale i dyplomy za 
osiągnięcia sportowe, uczestnictwo 
w 3-cim, 5-tym i 7-m obozie oraz tzw. 
Shoguny 2017, czyli najwyższe obozo-
we nagrody cieszące się największym 
prestiżem. Jak już wspomniano na 
początku to były wyjątkowe dzieci i 
młodzież dlatego też w tym roku Sh-
ogunów było rekordowo dużo.    
Shoguny 2017 kolonistów:
Debiut kolonii – Zuzanna Łopata i 
Grzegorz Tuzik
Kolonijny myśliciel – Jakub Ochocki
Pomocna dłoń – Axel Tomiałowicz i 
Gabriela Jutkiewicz
Sportowiec kolonii – Miłosz Krzyża-
nowski
DeBeściak kolonii – Kacper Bereźnicki
Shoguny 2017 obozowiczów:
DeBeściak obozu – Kacper Straszak
Ekstra facet – Kamil Kościk
Lider obozu – Gracjan Zagroba, Woj-
tek Wieczyński, Jakub Myśliwy, Miłosz 
Motyka
Kreatywna dusza – Nikoletta Leśniow-
ska
Najsympatyczniejszy obozowicz z 
Niemiec – Leon Wohlfahrt
Najsympatyczniejsza obozowiczka z 
Ukrainy - Anastasiia Taran  
Młody wilk – Oliwia Milewska, Rafał 

Bogacz, Kacper Bereźnicki i Axel To-
miałowicz
Niemiecki lider – Michelle Herold
Pomocna dłoń – Rafał Gasz
Przyczajony tygrys, ukryty smok – Ga-
briela Łanda
Ekstra babka – Malwina Nazaruk
Słowo wyjaśnia jeśli chodzi o sukcesy 
sportowe. W tym roku rozgrywki spor-
towe odbywały się na inne zasadzie. 
Każdy zawodnik zdobywał punkty dla 
siebie. Dlatego też mamy pojedyn-
czych zwycięzców nawet w grach ze-
społowych.
Złote medale zdobywali (pierwszy na 
kolonii, drugi na obozie):
Siatkówka chłopców – Miłosz Krzyża-
nowski i Konrad Wnuk 
Siatkówka dziewcząt – Zuzanna Łopa-
ta i Michelle Herold
Piłka nożna chłopców – Miłosz Ku-
śmierek i Rafał Bogacz
Piłka nożna dziewcząt – Karolina Po-
żoga 
Ringo – Tomasz Bogacz i Kateryna Za-
ichenko  
Strzelectwo – Karolina Pożoga, Wero-
nika Kołodziej i Iven-Björn Schmidt, 
Wojtek Wieczyński, Anastasiia Taran  
Frisbee – Michelle Herold
Wspinaczka ściankowa - Liv Gericke, 
Oliwia Milewska, Timur Hetman
Międzynarodowe Zmagania 12 – dru-
żyna Polski (Kamil Kościk, Miłosz Mo-
tyka, Gracjan Zagroba, Malwina Naza-
ruk, Gabriela Łanda, Oliwia Milewska, 

Joanna Bogacz i Kacper Straszak
Jungle Speed – Alicja Drygowska
Tenis stołowy – obóz: Arkadiusz Bereź-
nicki, Christie Herold
 
Szef 25 obozu pan Andrzej Tomia-
łowicz bardzo dziękuję wszystkim 
uczestnikom kolonii i obozu. Z Ukra-
iny, Niemiec i Polski. Za świetnie spę-
dzony, wspólny czas, który dostarczył 
wszystkim niezapomnianych chwil. 
Niezawodnej kadrze: Annie Tomia-
łowicz (opieka medyczna), Joannie 
Bereźnickiej, Pauli Leśniowskiej, Ar-
kadiuszowi Bereźnickiemu, Rafałowi 
Krzywokulskiemu, Mateuszowi Łan-
dzie (wychowawcy z Polski), Christie 
Herold i Anne Müller (wychowawcy z 
Niemiec), Marynie i Juriemu Borysen-
ko (wychowawcy z Ukrainy), Geroldo-
wi Wenzel (instruktor Oyama Karate), 
szefostwu i wszystkim pracownikom 
Ośrodka Wypoczynkowego PANO-
RAMA w Kątach Rybackich i nasze-
mu wieloletniemu przewoźnikowi 
panu Grzegorzowi Kuźmin. To dzięki 
wszystkim WAM te kolonie i obozy są 
tak magiczne.
Do zobaczenia na 26-tej letniej akcji 
obozowej… 

Red.
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12 sierpnia organizowane 
były Gminne Dożynki w Zasie-
kach (gmina Brody). W przy-
gotowaniach pomagało wielu 
mieszkańców. Wieś została 
przyozdobiona. Nie zabrakło 
słomianych kukieł, które są 
nieodłącznym elementem ta-
kich wydarzeń. Impreza udała 
się. Wydawać by się mogło, że 
po Dożynkach zostaną tylko i 
wyłącznie dobre wspomnie-
nia. Miesiąc po „Święcie Plo-
nów”, na adres naszej redakcji, 
otrzymaliśmy zdjęcia, które 
przedstawiały nielegalne wy-
sypisko śmieci. Wyrzucone 
zostały m.in. słomiane kukły, 
które zdobiły rondo w Zasie-
kach. Na popularnym serwisie 
społecznościowym, również 
opublikowane zostały ww. 
zdjęcia. Pojawiła się teoria, 
że to organizatorzy Dożynek 
pozbyli się ozdób w sposób 
niezgodny z prawem. O całą sprawę 
zapytaliśmy Sołtysa Zasiek p. Romana 
Janczewskiego. „To marna prowoka-
cja!” twierdzi zbulwersowany sprawą 
Janczewski. W rozmowie przyznał, 
że kukły wprawdzie pochodzą z Do-
żynek jednak, jak twierdzi, wszystkie 
nieczystości po imprezie zostały usu-
nięte w sposób zgodny z prawem. 
Sołtys zdradził także, że kukły zostały 
przeniesione z ronda do pobliskiej 

kwiaciarni, po czym zostały skradzio-
ne. Zdaniem Janczewskiego jest to 
zamierzony, polityczny atak na niego i 
organizatorów Dożynek. Z pewnością 
sprawa jest trudna do jednoznacz-
nej oceny i pozostaje nam poczekać 
na więcej informacji w tej sprawie. 
 
                                      Piotr Modrzejewski

Nielegalne wysypisko śmieci 
czy polityczna prowokacja?

LUBSKO
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W sezonie 2017/2018, zespół MLKS Budowlanych Lubsko jak pisaliśmy w poprzednim numerze stworzył zespół rezerw, które zostały zgłoszone do 
rozgrywek żarskiej B-klasy. Trenerem zespołu został obecny dyrektor klubu Stanisław Słobodzian. (sprostowanie, w poprzednim numerze błędnie 
podaliśmy informacje, że trenerem jest Robert Miczke). Zespół składa się w dużej mierze z zawodników Lubskiej Ligii Amatorskiej, rezerwowych 
zawodników pierwszej drużyny oraz juniorów.
Inauguracja sezonu była mało udana. 27 września, na stadionie w Lubsku gospodarze gościli zespół ŁKS Łęknica. Po jednostronnym widowisku goście 
wygrali bardzo wysoko 7:1. Kolejny mecz przyniósł rezerwom kolejną porażkę, tym razem na wyjeździe z WKS Łaz 3:4. Gra wyglądała już lepiej, lecz 
brakowało zgrania i punktów w ligowej tabeli. Przełamanie przyszło w 3. kolejce, kiedy do Lubska przyjechała drużyna KS Lipna. Nasi piłkarze rozgro-
mili gości 5:0!  Zespół zaprezentował kilka składnych akcji, których potwierdzeniem były strzelone bramki. Po trzech meczach nasze rezerwy plasują 
się w środkowej części tabeli na miejscu 6. Już w ten weekend Budowlani II jadą do Tuplic, następnie tydzień później podejmą  na własnym boisku 
Iskrę Jabłoniec. 

Bartosz Łapa 

Pierwsze mecze B-klasy

W meczu A - klasy Kado Górzyn po-
dejmowało Czarnych Czarnowo. Już w 
3 minucie meczu szansę na pierwszą 
bramkę dla Kado miał Artur Dąbrow-
ski, który egzekwował rzut karny. Po 
strzale napastnika gospodarzy piłka 
trafił w poprzeczkę, a dobitka głową 
była niecelna. W 20 minucie Erwin 
Mróz nie zawiódł i pewnie dobił strzał 
Kamila Dyderskiego, wyprowadzając 
Kado na prowadzenie. 10 minut póź-
niej drugiego gola dla Kado zdobył 
Mateusz Napieralski. W 34 minucie 
piękną akcję przeprowadziła dwójka 
Sławomir Ciechanowicz i Kamil Dyder-
ski. Pierwszy z zawodników poprowa-
dził piłkę i prostopadłym podaniem 
skierował ją do kolegi, który najpierw 
„położył” bramkarza gości, a potem 
umieścił futbolówkę w siatce, pod-
wyższając prowadzenie na 3:0. Jesz-
cze przez przerwą zrehabilitował się 
snajper Kado Artur Dąbrowski, który 
z rzutu wolnego z 20 metrów nie dał 
szans golkiperowi Czarnych. Po zmia-
nie stron Kado nie siało na laurach, a 

w 57 minucie Erwin Mróz zdobył piątą 
bramkę dla Kado, Kilkanaście minut 
później goście wykonywali rzut wolny. 
Piłka przeszła przez mur zawodników 
Kado i kompletnie zmyliła bramkarza 
gospodarzy. Strata bramki zaostrzyła 
tylko bramkowy apetyt Artura Dą-
browskiego, który w 76 minucie w za-
mieszkaniu podbramkowym pokonał 
bramkarza i obrońcę Czarnych, który 
chciał wybić zmierzającą do pustej 
bramki futbolówkę, podwyższając 
prowadzenie na 6:1. Ostatnią bramkę 
w meczu, po rzucie karnym zdoby-
li goście, ustalając wynik na 6:2 dla 
Kado Górzyn. 
Również w niedzielę, na wyjeździe, 
grała Sparta Mierków, która pokonała 
Spartaka Budachów 6:1.
W sobotnim meczu w Zabłociu druży-
na Błękitnych uległa 1:5 KP Świdnica. 
 
Red.

Grali 
w regionie

LUBSKO
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GDZIE JESTEŚMY?
LUBSKO-Sklep „Fiamp” ul. Chopina 2, 
Sklep „U Ulki”  ul. Walki Młodych 51, 
Sklep „U Wójcickich”Głowackiego 3, 
Sklep „Lewiatan” ul. Poznańska  2, Sklep 
„Bombonierka” ul. Krakowskie Przed. 
11, Sklep „Żabka” ul. Plac Wolności 
21, Sklep Spożywczo-Warzywniczy 
ul. Reja 16, Sklep „Żabka” ul. Reja 22, 
Sklep „OK” ul. Staffa 7, Sklep „Fiamp” 
ul. Staffa 9, Sklep „Chata Polska” ul. 
Xx-lecia 57, Sklep „Delikatesy” ul. 
Popławskiego 10, Sklep „ABC” ul. 
Przemysłowa 8, Stacja paliw HOREX, 
Sklep Ogólnospożywczy ul. Xx lecia-57, 
Sklep „PSS” ul. Robotnicza 2, Sklep 
„PSS” ul. Robotnicza 95 JASIEŃ-Sklep 
„Olin” ul. Obrońców 8, Sklep „Fiamp”  
ul. Pl. Wolności 12, Sklep „Olin” ul. 
Jana Pawła II 2, Sklep „Słoneczko”   ul. 

Tenisowa 1
BRODY, GÓRZYN, BUDZIECHÓW, 
BIAŁKÓW, DŁUŻEK, LUTOL, MIERKÓW, 
RASZYN, STARA WODA, TUCHOLA 
ŻARSKA, KOŁO, BIECZ, BIESZKÓW, 

WICINA, GÓZÓW, ZABŁOCIE
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