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Oferujemy kompleksową obsługę prawną osób
prawnych oraz klientów indywidualnych
Posiadamy bogate doświadczenie w dochodzeniu
odszkodowań za szkodę na osobie lub mieniu

Lubsko,
ul. Reja 11
ZAWSZE KORZYSTNE

UBEZPIECZENIA

czytaj s. 24-25

100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę

Jesienią 1918 roku, po 123 latach politycznego niebytu,  Polska powróciła  na mapy Europy i Świata. O przyczynach 
klęski Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i plątaninie  dróg, jakie przeszedł Naród od  zniewolenia u schyłku XVIII stulecia, do 
wywalczenia upragnionej wolności  w drugiej dekadzie XX wieku, chcemy opowiedzieć na naszych łamach w nieco innej, 
mniej oficjalnej konwencji – w narracji opartej o sugestywne przekazy polskiego malarstwa batalistycznego.  A opowieść 
tę, świadomie zawierającą czytelne wątki edukacyjne, rozpoczynamy od Konfederacji barskiej 1768-1772 – pierwszego 
faktycznie, polskiego powstania narodowego. W 250 rocznicę tego patriotycznego zrywu niepodległościowego naszych 
przodków, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2018 Rokiem Konfederacji Barskiej.

DROGI DO WOLNOŚCI –

ZILUSTROWANE
POLSKIM MALARSTWEM

Zdrowych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
obfitości na świątecznym stole, 
smacznego jajka
oraz wiosennego nastroju
w rodzinnym gronie
życzy Redakcja
Magazynu Lubskiego
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POLITYKA POLI TYK A

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I SAMORZĄDU

PROMOCJA!!! 
MEBLE FORTE 
30 rat 0% 
bez prowizji bez odsetek

30 darmowych rat (30X0%) na wszystkie meble, 
albo 10% rabatu na wybrane kolekcje mebli FORTE

Promocja ważna od  02.03.2018 r. do 27.03.2018 r.

68-300 Lubsko ul.Emilii Plater 17c

tel. 683720598

We wtorek (13.03) 
obradowała Komisja 
Rolnictwa, Leśnictwa, 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Komunalnej w 
składzie: Przewodniczący 
Hieronim Nawrot i Radni Rady 
Miejskiej oraz zaproszeni 
goście w osobach Zastępcy 
Burmistrza Jerzego 
Wojnara, Sekretarza Gminy 
Henryka Dybki, Naczelnika 
Wydziału Infrastruktury i 
Gospodarki Komunalnej 
Kamila Zakrzewskiego oraz 
Kierownika Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
Lidii Rogacewicz.

Obrady składały się z dwóch części. 
Podczas pierwszej rozpatrzono i poddano 
pod głosowanie cztery projekty uchwał. 
Pierwszy dotyczył Gminnego programu 
wspierania rodzin, który opracowany 
został na podstawie działalności wszyst-
kich podmiotów, jakie działają dla dobra 
rodzin na terenie Gminy. Drugi projekt 
dotyczył Podziału Gminy na stałe okręgi 
wyborcze, w którym zmianie uległy jedy-
nie aktualizacje nazw ulic oraz związane 
z tym zameldowania. Nadal mamy 15 
okręgów wyborczych z 15 mandatami. 

Trzeci projekt dotyczył tematu programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwie-
rząt na terenie Gminy Lubsko, który 
zaopiniowany został wcześniej przez 
Powiatowego Lekarza Weterynarii 
oraz Koła Łowieckie. Uchwała określa 
zasady postępowania wobec zwierząt 
bezdomnych, jak również finansowanie 
programu z budżetu Gminy w rozbiciu 
na poszczególne działania w tym: prze-
bywanie zwierząt w schroniskach czy 
wyłapywanie i znakowanie bezdom-
nych zwierząt. Ostatni projekt dotyczył 
propozycji zmiany uchwały w sprawie 
szczegółowych zasad trybu przyznawa-
nia tytułów oraz rodzaju i wysokości sty-
pendiów sportowych, nagród i wyróżnień 

Burmistrza Lubska i Rady Miejskiej, 
która rozszerza m.in. katalog brakujących 
tytułów sportowych. Wszystkie projekty 
Rada przegłosowała jednogłośnie - "za".
Druga część obrad odbyła się w terenie. 
Komisja udała się między innymi na 
Miejskie Targowisko w celu sprawdze-
nia ogólnej infrastruktury oraz poznania 
opinii o warunkach pracy wystawców. 
Kolejnym etapem było sprawdzenie 
warunków, jakie panują w miasteczku 
ruchu drogowego przy Szkole Podsta-
wowej nr 1, która ubiega się o pomoc w 
dofinansowaniu jego przebudowy. Zły 
stan techniczny nawierzchni nie pozo-
stawia wątpliwości co do konieczności 
remontu, jednak kwota, jaka jest na ten 
cel potrzebna, może odsunąć te plany w 

czasie na dość długo, biorąc pod uwagę 
"podstawowe potrzeby" jakie ma Gmina, 
do których zaliczyć można, chociażby 
pogarszający się stan wiaduktów na ul. 
Klonowej oraz Strzeleckiej, co może za-
grozić bezpieczeństwu-wskazali Radni. 
Komisja przyjrzała się również rondzie 
Osadników Wojskowych na trasie do 
Górzyna oraz ul. Gdańskiej, której miesz-
kańcy wystąpili z pismem wskazującym 
na problem strumienia wody płynącej 
ulicą, która zwłaszcza podczas mrozów 
zamarzając, tworzyła niebezpiecznie 
śliską nawierzchnię, zarówno dla ruchu 
pojazdów, jak i pieszych, a która wg 
nich może mieć związek z prowadzo-
nym wcześniej remontem ulicy. Jak 
zapewnił Kamil Zakrzewski, spotkanie 

z przedstawicielem mieszkańców w tej 
sprawie już się odbyło, a prace mające 
na celu rozwiązanie tego problemu 
ruszą, jak tylko pozwolą na to warunki 
pogodowe. Kolejnym ważnym tematem 
był stan techniczny mostu na drodze do 
Tarnowa. W związku z dużym obciąże-
niem całej konstrukcji niezbędna będzie 
jego przebudowa, o co z oficjalnym 
pismem Radni wystąpili do Burmistrza 
Lecha Jurkowskiego, prosząc o podjęcie 
rozmów z Nadleśnictwem Lubsko w 
sprawie zmiany tonażu mostu oraz moż-
liwości dofinansowania jego budowy. 
Dodatkowo Rada zadeklarowała pomoc 
w zagospodarowaniu Ronda Osadników.

A-M

W środę (07.03) odbyła 
się w lubskim ratuszu 
Komisja Oświaty, Kultury, 
Sportu i Samorządu. Udział 
w niej wzięli: Zastępca 
Burmistrza Jerzy Wojnar, 
Naczelnik Wydziału Spraw 
Społecznych Mateusz Szaja, 
Zastępca dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Lubsku 
Ewa Woźniak - Burzawa, 
kierownik MGOPS Lidia 
Rogacewicz oraz radni.

MIASTECZKO RUCHU 
DROGOWEGO PRZY SP1 

W LUBSKU
Pierwszym tematem, który został podjęty 
to powstanie miasteczka ruchu drogo-
wego przy SP1 w Lubsku. E.Woźniak 
- Burzawa poinformowała zebranych, 
że część kosztów pokryje Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego.  Pod-
kreśliła, że tylko dwie szkoły zostały 
wybrane przez WORD do tego projektu. 
Jednak szacowany koszt inwestycji 
może wynieść nawet ok. 100 tys. zł. Na 
dzień dzisiejszy w budżecie Gminy nie 
ma środków zarezerwowanych na tę 
inwestycję. Radny Andrzej Tomiałowicz 
zaproponował, aby poszukać sponsora 
lub jakiegoś projektu z Unii Europej-
skiej. Z-ca Burmistrza poinformował, że 
projekt inwestycji jest już zrobiony, lecz 
jest to tylko wizualizacja przedsięwzię-
cia. Potrzebne jest jeszcze rozeznanie w 
warunkach terenowych - największym 
problemem na tym obszarze są wysta-
jące korzenie, które w tym momencie są 

bardzo dużym zagrożeniem dla korzysta-
jących z tej ścieżki dzieci. Radny Robert 
Słowikowski zaproponował, aby spró-
bować ten teren naprawić, wyrównać. 
Hieronim Nawrot poinformował, że na 
najbliższej Komisji Rolnictwa, Leśnic-
twa, Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej radni pojadą do SP1 i ocenią 
stan nawierzchni oraz możliwość napra-
wy terenu i przygotowania go do użytku, 
tak aby był on bezpieczny dla dzieci.

ZMIANY W KARCIE 
NAUCZYCIELA

Zmiany, które zostaną wprowadzone w 
Karcie Nauczyciela przedstawił szcze-
gółowo zebranym M.Szaja. Można je 
podzielić na cztery etapy:
Od 1 stycznia 2018 r.
- Zniesiono możliwość przeniesienia na-
uczyciela do innej szkoły bez jego zgody.
- Uregulowano sprawy socjalne oraz 
kwestie urlopu wypoczynkowego dy-
rektorów i nauczycieli na stanowiskach 
kierowniczych.
Od 1 września 2018 r.

- Rozszerzono skalę ocen oraz wprowa-
dzono obowiązkowe terminy dokony-
wania oceny po zakończeniu stażu lub 
po zakończeniu dodatkowego stażu – co 
3 lata.
- Wprowadzono zmiany dotyczące 
awansu zawodowego nauczycieli.
- Wprowadzono zmiany w nawiązaniu, 
zmianie i rozwiązaniu stosunku pracy.
- Zmianie uległ także wymiar czasu 
pracy nauczycieli m.in. wydłużenie 
tygodniowego wymiaru godzin pracy 
pedagogów, psychologów, logopedów, 
terapeutów pedagogicznych, doradców 
zawodowych  do 22 godzin.
Od 1 stycznia 2019 r.
- Wprowadzona zostanie zmiana do-
tycząca doskonalenia nauczycieli oraz 
zmianie ulegnie kryterium przyznawania 
środków na ten cel.
Od 1 września 2020 r.
- Wprowadzony zostanie dodatek za 
wyróżnioną pracę w wysokości 16% 
kwoty bazowej.
M.Szaja podkreślił także, że nauczyciel 

ma teraz obowiązek sie doskonalić 
wraz z potrzebami szkoły. Dyrektor 
może zlecić szkolenie, a z tego będzie 
rozliczany punktowo. Została także 
wprowadzona czterostopniowa ocena  
nauczycieli: wyróżniająca, bardzo dobra, 
dobra i negatywna. W naszej Gminie, aż 
60% dydaktyków ma więcej niż jedną 
specjalizację, a 70% to nauczyciele dy-
plomowani. Mamy bardzo dobrą kadrę 
i jest widoczna tendencja do ciągłego 
kształcenia się.
Podczas komisji przyjęto jednogłośnie 
cztery uchwały, a dotyczyły one: stypen-
diów dla sportowców, programu opieki 
nad zwierzętami, nowego podziału 
okręgów wyborczych oraz gminnego 
programu wsparcia dla rodziny. 

100 ROCZNICA ODZYSKANIA 
PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

W sprawach różnych powrócił do nas te-
mat tablicy upamiętniającej 100 rocznicę 
odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Piotr Palcat nawiązał kontakt z lubskim 
plastykiem Januszem Orzepowskim i 
on przygotował cztery projekty tablicy 
pamiątkowej. Będzie ona wykonana w 
bryle skalnej granitowej. Koszt mate-
riału, projektu to ok. 8 tysięcy złotych. 
Tablica umieszczona zostanie na placu 
Jana Pawła II - na przeciwko Szkoły 
Podstawowej nr 2 lub w parku na placu 
Lucjana Grzei. Przewodnicząca Zofia 
Zafiślak  podziękowała panom za "po-
dejście z sercem do tematu". Wszyscy 
zgodnie stwierdzili, że 100 rocznica 
odzyskania Niepodległości to bardzo 
ważne święto dla Polski i dlatego trzeba 

je uczcić w sposób szczególny. Trzeba 
zorganizować konkursy, spotkania, cykle 
w lokalnych gazetach dotyczące tego wy-
darzenia historycznego. R.Słowikowski 
zaproponował, aby wystosować wniosek 
o stworzenie konta bankowego w  wy-
dziale finansów na które to mieszkańcy 
będą mogli wpłacać środki finansowe na 
wykonanie tablicy. Wniosek ten został 
przyjęty jednogłośnie. 
W sprawach różnych poruszony został po 
raz kolejny temat przejęcia przez Gminę 
od Starostwa ścianki wspinaczkowej i 
maszyny do zamiatania ścieżki pieszo 
- rowerowej wokół zalewu "Karaś". 
A.Tomiałowicz dopytywał J.Wojnara czy 
to prawda, że miasto nie jest zaintereso-
wane  pozyskaniem tych rzeczy. Radny 
zajmuje się wspinaczką, ma ukończony 
kurs instruktorski i z chęcią przeszkoli 
pracownika Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
tak aby można było bezpiecznie korzy-
stać ze ścianki. A trzeba podkreślić, że 
jej wysokość będzie miała 6-7 metrów 
i z pewnością przyniesie wiele emocji 
korzystającym z niej. Z-ca burmistrza 
poinformował zebranych, że Gmina jest 
zainteresowana propozycją Starostwa i z 
pewnością z tego skorzystają.

M.K.

KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA, OCHRONY 
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

W poniedziałek (19.02.) odbyła 
się nadzwyczajna sesja Rady 
Miejskiej w Lubsku, zwołana 
na prośbę Burmistrza Lecha 
Jurkowskiego.

Główny temat sesji to: „Podjęcie uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na obciąże-
nie hipoteką nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Lubsko”, a konkretnie 
hali OSiR przy ulicy Bohaterów. Radni 
po krótkiej dyskusji przyjęli jednogło-
śnie uchwałę. Zabezpieczenia takiego 
zażądał Bank Ochrony Środowiska, aby 
wydłużyć spłatę rat kredytów na sumę 
25 mln. zł.
Najwięcej emocji wzbudziła odpowiedź 
na interpelację radnego Stefana Żyburta 
dotycząca podwyżek pensji dla 52 

pracowników pracujących w lubskim 
Ratuszu.
- W Lubsku większość ludzi żyje z 
najniższej krajowej stwierdził radny I. 
Kurzawa
- Nie może być tak, że wykształcony  
urzędnik po studiach wyższych,  pracuje 
uczciwie zarabia mniej niż osoba korzy-
stająca całe życie z zasiłków, dodatków, 
500+ a potem trafia do DPS i dalej jest 
utrzymywana z pieniędzy publicznych 
– odpowiedziała ostro Skarbnik Danuta 
Szewczyk.
Radny Kurzawa zgodził się z Danutą 
Szewczyk i stwierdził, że za dobrą i 
ciężką pracę powinno być godziwe 
wynagrodzenie.

I.G.

W poniedziałek (26.02.) odbyło się 
posiedzenie Komisji Rozwoju Gospo-
darczego, Finansów i Budżetu Rady 
Miejskiej w Lubsku w sprawie inwestycji 
Gminy Lubsko w 2018 roku oraz dotacji 
dla stowarzyszeń. 
Inwestycje
Komisja zajęła się inwestycjami Gminy 
Lubsko w 2018 roku, wśród nich są :
- remont ul. Sybiraków i Przemysłowej,
- świetlica w Tymienicach, 
- świetlica w Raszynie 
(obie świetlice mają powstać w zabu-
dowie kontenerowej, bez podłączenia 
mediów), 
- kontynuacja remontu ul. Gdańskiej – II 
etap ,
- droga Lutol – Janowice – II etap, koszt 
to kwota ok.198 tys. złotych, a zaplano-
wane w budżecie jest tylko 12 tys.,
- ogrzewalnia,
- zakup sprzętu informatycznego dla 
Urzędu.
Kontrowersje wśród Radnych wzbudził 
koszt świetlic w Raszynie i Tymienicach. 
Cena ok. 5 tys. za metr według Rajców 
jest stanowczo za wysoka. Są małe 
szanse na pozyskanie środków pozabu-
dżetowych na ten cel.
- Nie występowaliśmy o żadne środki 
ponieważ nie mamy wkładu własnego 
– powiedziała Joanna Marcinów(z-ca 
naczelnika wydziału organizacyjnego 
ds.projektów i dofinansowania ze środ-
ków pozabudżetowych).
We wtorek powinniśmy wiedzieć czy 
OSP w Górzynie otrzyma nowy samo-
chód. Jesteśmy na pierwszym miejscu, 
ale musimy poczekać - dodała J. Mar-

cinów.
Dotacje dla stowarzyszeń.
W czasie posiedzenia omówiono dotacje 
dla stowarzyszeń. Połowa wydatków 
na ten cel z budżetu gminy, czyli ok 
900 tys. zł, pochodzi z dotacji Urzędu 
Marszałkowskiego na zadania zlecone 
- funkcjonowanie Środowiskowego 
Domu Samopomocy oraz z pieniędzy 
pochodzących z zezwoleń na handel 
alkoholem.
Kwotę 470 tys. zł  podzielono na reali-
zację : 
1. wypoczynku letniego dzieci i młodzie-
ży - 2,3 tys. zł, 
2. oświatę - 18 tys. zł, 
3. sport - 347 tys. zł, w tym: 
 - publiczny -  66,3 tys. zł.
 - kwalifikowany – 281 tys. zł.
4. podtrzymywanie tradycji niepodległo-
ściowych - 44 tys. zł, 
5. kulturę - 22, 5 tys. zł, 
6. wspieranie osób niepełnosprawnych 
- 16, 5 tys. zł.
Sport kwalifikowany:
- Budowlani Lubsko 130 tys. zł. – sport, 
wkład własny 7 tys. zł.,
- LZS Kado Górzyn 25 tys. zł. – sport, 

20 tys. zł. na utrzymanie boiska, wkład 
własny 9,7 tys. zł.,
- USA Beach Volley 36 tys. zł.- sport 
wkład własny 15 tys. zł.,
- UKS ZST Lubsko ( zapasy)- 36 tys. zł. 
sport,  wkład własny 4,9 tys. zł.,
- Uczniowski Klub Tenisa Stołowego w 
Lubsku 36 tys. zł. – sport, wkład własny 
8,5tys.zł,.
- Sparta Mierków 18 tys. zł. -  na sport 
plus utrzymanie boiska, wkład własny 
3,5 tys. zł..
Szczegółowym podziałem środków na 
sport kwalifikowany komisja zajmie się 
w przyszłym miesiącu.
Sprawy różne
Najwięcej emocji wzbudziła  sprawa 
podwyżek dla 52 pracowników urzędu, 
na które przeznaczono w tym roku 174 
tys. zł.
- Dostałem odpowiedź na swoją inter-
pelację, dotyczącą podwyżek dla pra-
cowników urzędu, ale jest ona bardzo 
ogólnikowa  - powiedział radny Stefan 
Żyburt.- Czy cała podwyżka wynikała 
ze zmiany przepisów prawa? - pytał T. 
Apanowicz.
- Zmianie uległa najniższa pensja, a to 
pociąga za sobą również zmiany  m.in. w 
innych dodatkach funkcyjnych. Zmieniły 
się również zasady naliczania dodatków 
funkcyjnych z procentowych na kwo-
towe. Ja taką podwyżkę otrzymałem 
- przyznał Henryk Dybka. 
Sprawę podwyżek tak spuentował Irene-
usz Kurzawa: 
- Nie mamy na inwestycje, ale mamy na 
podwyżki dla urzędników.

I.G.

CZEKAMY NA
DECYZJĘ BANKU

KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO
FINANSÓW I BUDŻETU
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W REGIONIE W REGI ONI E

Wyrazy głębokiego współczucia 
oraz słowa otuchy

dla pana Zbigniewa Wydrycha
z powodu śmierci żony

ZOfII
WydRych

składają Burmistrz Lubska
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Lubsku

KRONIKA POLICYJNA
W lutym na terenie działania lubskiego 
Komisariatu doszło do 289 interwencji 
zgłoszonych przez obywateli. W porów-
naniu z poprzednim miesiącem ich ilość 
spadła o 42. Policjanci zatrzymali 
8 osób ukrywających się przed wy-
miarem sprawiedliwości. Poszukiwa-
ni - po wykonaniu z nimi czynności 
służbowych - zostali dostarczeni do 
aresztu. Zatrzymano również 13 osób 
podejrzanych o popełnienie różnego 
rodzaju przestępstw m.in. kradzieży z 
włamaniem, gróźb karalnych, znęcania 
się nad najbliższymi czy nietrzeźwych 
kierujących pojazdami mechanicznymi. 
Do pomieszczeń dla osób zatrzymanych 
doprowadzono 8 nietrzeźwych . Dzia-
łania te związane były głównie z  akcją 
ZIMA. W przypadku, gdy nie ma możli-
wości oddania osób nietrzeźwych pod 
opiekę najbliższych lub do noclegowni, 
trafiają oni do policyjnego aresztu do 
chwili wytrzeźwienia.Zima to szczegól-
nie trudny okres dla osób bezdomnych. 
Ujemna temperatura może być dla nich 
śmiertelnym zagrożeniem. Nasi policjan-
ci systematycznie sprawdzają miejsca, 
w których mogą przebywać takie osoby. 
Mundurowi kontrolują parki, dworce, al-
tany ogrodowe czy pustostany. Działania 
potrwają do końca zimy. Wiele może za-
leżeć od nas samych. Kiedy zauważymy 
taką osobę – dzwońmy natychmiast na 
numer 112 lub 997.Utworzona przez 
policję Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpie-
czeństwa to aplikacja, dzięki której już 
ponad milion ludzi podzieliło się swoimi 
spostrzeżeniami na temat zagrożeń 
występujących w miejscu ich zamiesz-
kania, pracy, nauki czy wypoczynku. 
Każde naniesione na mapę zagrożenie 
zostało przez policję zweryfikowane. 
Wśród nich jest również kategoria „Bez-
domność”, która pozwala użytkownikom 
wskazywać miejsca przebywania osób 

bezdomnych, potrzebujących pomocy. 
Szczególnie ważne jest to w  okresie 
zimy.Powyższe informacje można prze-
kazać, dzwoniąc na numery alarmowe 
112 lub 997 lub  też z wykorzystując apli-
kację Moja Komenda czy Krajowa Mapa 
Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zachęcamy 
do korzystania i apelujemy o przeka-
zywanie informacji. Dodatkowo lubscy 
policjanci podjęli czynności wobec ponad 
80 sprawców różnego rodzaju wykro-
czeń. Mimo niesprzyjającej pogody, aż 
20 amatorów spożywania alkoholu w 
miejscu zabronionym zostało ukaranych 
grzywną. Warto przypomnieć, że marcu 
wchodzi w życie nowelizacja Ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości, która bardziej 
rygorystycznie potraktuje spożywanie 
alkoholu, zamieniając pojęcie miejsca 
zabronionego (np. ulica, plac, skwer) na 
pojęcie miejsca publicznego.

***
W lutym doszło do 12 zdarzeń w rejonie 
dróg publicznych. Jako główne przyczyny 
można podać niedostosowanie prędko-
ści do warunków panujących na drodze 
oraz nieustąpienie pierwszeństwa. Po-
licjanci przestrzegają przez brawurową 
jazdą w obecnie panujących warunkach 
pogodowych. Wręcz regułą stało się 
to, że kiedy pogoda jest coraz lepsza, 
dochodzi do poważniejszych w skutkach 
wypadków drogowych. Największy 
wpływ na to ma nadmierna prędkość 
pojazdów oraz bezmyślność kierujących, 
mylona niestety bardzo często z odwagą.

***
Około godz. 6.40 1 lutego na skrzyżo-
waniu obwodnicy Lubska z ul. Przemy-
słową doszło do zdarzenia drogowego. 
Kierujący samochodem osobowym 
Daewoo Lanos nie ustąpił pierwszeń-
stwa przejazdu kierowcy samochodu 
Hyundai, w wyniku czego doszło do 
zderzenia. Dwóch uczestników wypadku 

zostało przewiezionych przez 
Pogotowie Ratunkowe na SOR 
105 Wojskowego Szpitala w 
Żarach. Po wykonaniu dal-
szych czynności okazało się, że 
odnieśli niegroźne obrażenia, 
wskutek czego zdarzenie zo-
stało zakwalifikowane przez 
policję jako kolizja drogowa. Na 
sprawcę - mieszkańca gminy 
Lubsko - nałożono grzywnę 
oraz punkty karne.

***
W godzinach wieczornych 2 

lutego dyżurny lubskiego Komisaria-
tu otrzymał telefoniczną informację 
o awanturze domowej. Skierowany 
niezwłocznie na miejsce patrol ustalił, 
że przyczyną awantury rodzinnej jest 
nadmiar spożytego alkoholu. Zgłaszająca 
wyjaśniła, że nie chce już interwencji. 
Chwilę po wyjściu policjantów, po-
nownie zgłosiła awanturę. Tym razem, 
aby uspokoić sytuację, konieczna była 
izolacja jednego z awanturujących się w 
policyjnym areszcie.

***
Tego samego dnia w jednej z miejsco-
wości gminy Lubsko funkcjonariusze 
pionu operacyjnego KP Lubsko dokonali 
zatrzymania młodego mężczyzny. Po 
przeszukaniu miejsca zamieszkania 
ujawniono biały proszek oraz susz 
rośliny koloru brunatnego. Po przepro-
wadzonych testach okazało się, że to 
amfetamina oraz marihuana. Za posia-
danie substancji zabronionych, zgodnie 
z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii 
może grozić nawet kara pozbawienia 
wolności do lat 3.

***
W godzinach nocnych 3 lutego mieszka-
niec Lubska powiadomił, że w domu jest 
awantura, a on sam został uderzony. Pod 
wskazanym adresem policjanci zastali 
zgłaszającego. Z jego zachowania wy-
wnioskowali, że jest nietrzeźwy. Dalsze 
ustalenia wykazały, że nie doszło do 
żadnego ze zgłoszonych przez niego 
wydarzeń. Za wywołanie niepotrzebnej 
czynności w postaci interwencji policji  
został ukarany grzywną.    

***
Do podobnego zdarzenia doszło kilka 
dni później. Za pośrednictwem Woje-
wódzkiego Centrum Powiadamiania 
Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. dyżurny 
lubskiej policji otrzymał informację, że 
pod jednym z adresów przetrzymywany 
jest młody mężczyzna, zaś oprawca, 

który miał tego dokonać, wyszedł 
teraz z domu.  Jakież było zdziwienie 
policjantów, kiedy ustalili faktyczny 
przebieg zdarzenia. Okazało się, że 
zgłaszający przyszedł w odwiedziny do 
swojego byłego partnera, tam doszło do 
scen zazdrości, które przerodziły się w 
awanturę. Rzekomy „zakładnik” został 
ukarany grzywną za zakłócenie porządku 
publicznego.

***
Pracownik ochrony jednego z lubskich 
marketów powiadomił policję, że doko-
nał ujęcia sprawcy kradzieży. Okazało 
się, że drobnej postury kobieta usiłowała 
dokonać kradzieży dwóch butelek wódki 
o pojemności 1 litra. Alkohol wrócił na 
półki sklepowe, natomiast sprawczyni 
wróciła z „zakupów” z wysokim man-
datem. Przypomnijmy, że pracownik 
ochrony może dokonać tzw. ujęcia oby-
watelskiego, do czasu przybycia policji.

***
Anonimowa osoba powiadomiła 8 lutego 
policję o tym, że w rejonie ogródka dział-
kowego ktoś podpalił starą lodówkę. Pa-
trol ustalił dane starszego mężczyzny - 
mieszkańca Lubska - który w ten sposób 
najprawdopodobniej chciał się pozbyć 
niepotrzebnego sprzętu. Po interwencji  
policjanci ugasili ognisko i poinformowali, 
że pozbywanie się odpadów poprzez 
ich tzw. termiczne przetwarzanie poza 
specjalistyczną spalarnią jest zabronione. 
Sprawa została zakończona na miejscu 
mandatem karnym. Do podobnego zda-
rzenia doszło kilka dni później w jednej 
z wsi w pobliżu Lubska. Tam również 
mężczyzna został ukarany mandatem 
w wysokości 500 zł. Pamiętajmy, że 
takie działanie nie tylko szkodzi naszemu 
portfelowi, ale również zdrowiu.

***

W godzinach popołudniowych 24 lutego 
na ul. Wrocławskiej, kierujący samocho-
dem Renault Scenic nie zachował nale-
żytej ostrożności podczas wyjeżdżania 
z parkingu, skutkiem czego przejechał 
pieszemu uczestnikowi ruchu po bucie. 
Zdarzenie miało miejsce na przecięciu 
chodnika przy wyjeździe z parkingu. 
Obaj mężczyźni  byli trzeźwi. Pieszy 
nie odniósł żadnych obrażeń. Kierujący 
pojazdem został ukarany mandatem.

***
W godzinach wieczornych 24 lutego 
mieszkanka Jasienia powiadomiła, że u 
sąsiadów słyszy głośny płacz dziecka. 
Skierowani na miejsce policjanci ustalili, 
że nie wydarzyło się nic niepokojącego. 
Wręcz przeciwnie -  dziecko głośno się 
śmiało. Interwencja została zakończona 
poinformowaniem o przysługujących 
prawach.  

***
Do nieudanej próby wysadzenia banko-
matu doszło 2 marca około godz. 2.00 
przy ul. Reymonta w Lubsku. Zauważyła 
to pracownica stacji benzynowej, znajdu-
jącej się obok sklepu Intermarche. Policja 
zjawiła się natychmiast po zdarzeniu. 
Miejsce zostało odpowiednio zabez-
pieczone. – Złodziejom nie udało się 
dostać do kasety z gotówką – poinfor-
mowała podkomisarz Aneta Berestecka, 
rzeczniczka żarskiej policji. Konstrukcja 
sklepu nie uległa uszkodzeniu. Obecnie 
trwają poszukiwania sprawców przy 
wsparciu specjalnej grupy śledczych z 
komendy wojewódzkiej. Śledztwo pro-
wadzone jest pod nadzorem prokuratury. 
Przypominamy, że do nieudanej próby 
wysadzenia bankomatu doszło również 
27 lutego w Łęknicy przy ul. Granicznej.

Opr. M. Sienkiewicz

W siedzibie Komendy Wojewódzkiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Gorzo-
wie Wlkp. odbyła się 26 lutego odprawa 
roczna, podsumowująca działalność 
Państwowej Straży Pożarnej w woje-
wództwie lubuskim. W uroczystości 
udział wziął Wojewoda Lubuski Wła-
dysław Dajczak oraz Lubuski Komen-
dant Wojewódzki Państwowej Straży 
Pożarnej mł. bryg. Patryk Maruszak 
wraz z zastępcami. W trakcie odprawy 
komendanci powiatowi przedstawili w 
formie prezentacji krótkie sprawozda-
nia podsumowujące działalność swojej 
komendy w 2017 roku. Odprawa była 
również okazją do podziękowania za 
służbę wszystkim funkcjonariuszom 
Państwowej Straży Pożarnej oraz 
druhom ochotnikom. Mł. bryg. P. Maru-
szak wraz z  Wojewodą W. Dajczakiem 
wręczyli 10 funkcjonariuszom wyróż-
nienia w uznaniu szczególnych zasług 
i zaangażowania w realizację zadań 
służbowych. Wśród wyróżnionych 
znalazł się m.in.Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w Żarach 
st. kpt. Robert Słowikowski oraz ogn. 
Piotr Makowski - Dyżurny Stanowiska 
Kierowania.

***
Projekt „Strażacy na Pograniczu Polsko 
– Saksońskim, to innowacyjny sprzęt 
ratowniczo - gaśniczy, rozwijająca się 
gospodarka, skuteczni wobec problemu 
migracji ludności” został zatwierdzony 
27 lutego. Wartości projektu to 1 919 
366,00 euro, dofinansowanie 1 631 
461,10 euro. Realizowany będzie w 
Powiecie Żarskim oraz Powiecie Görlitz. 
Podmiotem wiodącym jest Komenda 
Wojewódzka PSP W Gorzowie Wlkp.,a 
partnerzy projektu to: Gmina Żary, 
Gmina Lubsko, Gmina Łęknica, Geme-
inde Gablenz oraz Stadt Bad Muskau. 

Celem projektu jest stworzenie pol-
sko-niemieckiego transgranicznego 
systemu ochrony ludności, środowiska 
naturalnego, zabytków kultury, parków 
przemysłowych i usuwania powstałych 
zagrożeń, zwalczanie skutków klęsk i 
katastrof, stała wymiana doświadczeń, 
szkolenia, ćwiczenia po obu stronach 
granicy oraz poprawa skuteczności 
interwencji. W tym celu zostanie zaku-
piony innowacyjny sprzęt ratowniczo 
– gaśniczy, który poprawi skuteczność 
interwencji i zminimalizuje ewentualne 
straty popożarowe. Realizacja projektu 
przewiduje następującezakupy:                                        
1. Jeden lekki samochód rozpoznawczo 
- ratowniczy wyposażony w namiot 
kwatermistrzowski oraz system łącz-
ności, przeznaczony do organizacji 
sztabu dowodzenia w miejscu działań 
ratowniczych dla Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Żarach 
o wartość 75.295,00 euro; 2. Pięć śred-
nich samochodów ratowniczo – gaśni-
czych, wyposażonych w innowacyjne 
rozwiązania sprzętowe, z funkcją do 
ograniczania stref skażeń chemiczno 
- ekologicznych wraz z innowacyjnym 
systemem piany sprężonej, umożliwia-

jącym gasze-
nie urządzeń 
pod napięciem 
dla jednostek 
OSP Sieniawa 
Żarska, OSP 
Górzyn, OSP 
Łęknica oraz 
Stadt Bad Mu-
skau i Geme-
inde Gablenz 
o  w a r t o ś c i 
1.496.800,00 
euro. W celu 
zapewnienia 

ciągłości projektu włączone będą w 
jego realizację również dzieci oraz 
młodzież z terenu partnerów projektu, 
które będą uczyć się m.in. udzielania 
pierwszej pomocy oraz tego - jak za-
chować się w sytuacjach zagrożenia 
w myśl powiedzenia „czym skorupka 
za młodu nasiąknie, tym na starość 
trąci". Minimalna liczba dzieci objętych 
projektem po obu stronach granic w 
dwóch kampaniach informacyjnych to 
1200 osób.

***
Każdego dnia Mariusz Telkowski pełni 
służbę, a gdy trzeba ratuje i pomaga 
innym. Teraz sam potrzebuje wsparcia. 
Ogniomistrz M. Telkowski od 13 lat peł-
ni służbę w Jednostce Ratowniczo- Ga-
śniczej PSP w Lubsku. W nocy 28 lutego 
roku spaliło się jego mieszkanie na pię-
trze rodzinnego domu. Już tego samego 
dnia w pomoc włączyły się lokalne wła-
dze, przedsiębiorcy, druhowie ochotnicy 
oraz zwykli ludzie. Koledzy z pracy zor-
ganizowali zbiórkę pieniędzy na remont, 
przede wszystkim zniszczonego dachu. 
W pomoc  zaangażowali się również: 
Lubuski Komendant Wojewódzki mł. 
bryg. Patryk Maruszak oraz Komen-

dant Powiatowy PSP w Żarach st. kpt. 
Robert Słowikowski. Jak doszło do tego 
zdarzenia? Dyżurny Stanowiska Kiero-
wania KP PSP w Krośnie Odrzańskim 
otrzymał o 2.00 zgłoszenie o pożarze 
poddasza w budynku mieszkalnym w 
miejscowości Starosiedle. Na miejsce 
zdarzenia natychmiast zadysponowano 
dwa zastępy z JRG Gubin, zastęp z JRG 
Krosno Odrzańskie oraz zastęp z OSP 
Starosiedle. W chwili dojazdu pożar 
był już w fazie rozwiniętej, płomienie 
wychodziły na dach budynku. Wszyscy 
mieszkańcy znajdowali się poza strefą 
zagrożenia. Po wstępnym rozpoznaniu 
sytuacji  ,kierujący działaniami zarządził 
zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz 
wprowadzenie dwóch prądów wody 
do wnętrza budynku. W następnej 
fazie prowadzenia działań, zażądano 
dodatkowych sił i środków na miej-
sce pożaru. Zadysponowano kolejne 
zastępy z JRG Krosno Odrzańskie, JRG 
Lubsko i jednostki OSP z terenu powiatu 
krośnieńskiego. Zastępy przystąpiły 
do rozbiórki pokrycia dachowego w 
celu dogaszenia. Jednocześnie prowa-
dzono prace związane z wynoszeniem 
elementów konstrukcji dachu, które 
wpadły do środka budynku. Budynek 
został przewietrzony i sprawdzony 
pod kątem obecności gazów niebez-
piecznych. Zniszczeniu uległo około 
50 procent pokrycia dachu oraz część 
wyposażenia mieszkania na piętrze. 
W działaniach ratowniczo - gaśniczych 
brało udział 9 zastępów straży pożarnej 
oraz Pogotowie Energetyczne. Działa-
nia trwały ponad trzy godziny w bardzo 
trudnych warunkach atmosferycznych, 
przy temperaturze minus 15 stopni 
C. Wszystkich, którzy chcą wesprzeć 
strażaka w potrzebie prosimy o wpłatę 
pieniędzy na konto poszkodowanego: 

BGŻ BNP Paribas S.A Nr konta: 
28 1600 1462 1838 9004 6000 0002 
z dopiskiem „Darowizna dla strażaka 
Mariusza”.

***
Akcja „Spokrewnieni służbą” to ogólno-
polska zbiórka krwi z okazji obchodów 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. Akcja pod patronatem 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji rozpoczęła się 1 marca 2018 r. 
i potrwa do ostatniego dnia marca. Do 
akcji kolejny już raz czynnie włączyli się 
strażacy z JRG PSP w Lubsku. Zbiórka 
odbyła się 07.03.2018 r. w siedzibie 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa (RCKiK) – Oddział 
terenowy Żary. Wszystkim zaanga-
żowanym  serdecznie gratulujemy i 
dziękujemy.

Opr. M.Sienkiewicz

KRONIKA STRAŻACKA

KRONIKA USC
LUTY 2017 r.

Wilhelm Kołaszewski Janina Miernik
ZGONY

Policjanci w okresie zimy sprawdzają pustostany

Tworzona mapa zagrożeń może pomóc 
również bezdomnym

Nieudana próba wysadzenia bankomatu Lubsku

W czasie tego pożaru spłonęło 
mieszkanie ogn. Mariusza 

Telkowskiego

Podczas rocznej odprawy wyróżniono st. kpt. Roberta 
Słowikowskiego oraz ogn. Piotra Makowskiego

Aspirant Krzysztof Basznica działa 
w Rejonie służbowym nr 4. Rejon 
ten obejmuje miejscowości: Biał-
ków, Błotna, Chełm Żarski, Chocicz, 
Chocimek, Dąbrowa, Dłużek, Kol. 
Dłużek, Gareja, Gozdno,  Górzyn, 
Grabków, Janowice, Kałek, Lutol, 
Małowice, Mierków, Nowiniec, 
Osiek, Mokra, Raszyn, Stara Woda, 
Tarnów, Tuchola Żarska, Tymieni-
ce, Ziębików. Jako główne zadanie 
dzielnicowy postawił sobie likwidację 
zagrożeń związanych ze spożywa-
niem alkoholu m.in. w rejonie Lutolu 
oraz Dąbrowy. Spożywanie alkoholu 
wpływa na możliwość popełniania 
innych wykroczeń tj. art. 141 kw 
(używanie słów nieprzyzwoitych 
w miejscach publicznych) oraz 51§ 
1 i 2 kw (zakłócanie porządku pu-

blicznego). Zachowanie osób 
znajdujących się pod wpływem 
alkoholu niejednokrotnie cechuje  
wzrost agresji, co prowadzi do 
naruszenia przepisów z art. 158 § 
1 kk (bójek i pobić), jak również 
art. 207 §1 kk (znęcania się). 
Zagrożenie zdiagnozowano na 
podstawie informacji przekaza-
nych przez społeczność lokalną 
oraz analizy interwencji policji, 
przeprowadzonych w okresie 
ostatniego kwartału.

Bezpośredni kontakt do asp. 
K. Basznicy: tel. 519 534 578 lub 
68-476 35 17, e-mail: dzielnico-
wy.lubsko4@go.policja.gov.pl

M.SienkiewiczPriorytetem asp. Krzysztofa Basznicy jest 
likwidacja zagrożeń związanych z alkoholem

Dzielnicowi bliżej nas

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 Maga-
zynie Lubskim. Dane osób pytających zostają do wiadomości redakcji

"Grunt to umieć się dzielić”
Korzystanie z rzeczy stanowiącej wła-
sność jednej osoby w zasadzie nie budzi 
problemów. Pojawiają się one jednak 
często w sytuacji, gdy rzecz stanowi 
współwłasność kilku osób. Jak korzy-
stać z rzeczy wspólnej? Z pewnością 
wielu czytelników pamięta sytuację z 
dzieciństwa, gdy dochodziło do sporów 
z rodzeństwem lub rówieśnikami o to, 
kto ma się teraz bawić ulubioną zabaw-
ką i sakramentalne słowa rodziców lub 
pani przedszkolanki, żeby bawić się nią 
wspólnie bo trzeba umieć się dzielić. 
Dewizę tę można śmiało stosować 
również w dorosłym życiu. Nie odbiega 
ona bowiem zbytnio od treści przepisów 
regulujących współwłasność. 
Zgodnie z treścią art. 206 kc każdy ze 
współwłaścicieli jest uprawniony do 
współposiadania rzeczy wspólnej oraz 
do korzystania z niej w takim zakresie, 
jaki daje się pogodzić ze współposia-
daniem i korzystaniem z rzeczy przez 
pozostałych współwłaścicieli. Oznacza 
to, że każdy ze współwłaścicieli może 
korzystać z całej własności, pod wa-
runkiem, że nie narusza w ten sposób 
prawa do korzystania z rzeczy innego 
współwłaściciela. Takie korzystanie z 
rzeczy przez współwłaścicieli w praktyce 
jest bardzo trudne, wymaga bowiem od 

nich wyjątkowej zgodności w tej materii, 
zaś w życiu, jak to w życiu, szans na 
konflikty co nie miara.
Współwłaściciele, na mocy art. 206 kc, 
mają szerokie spektrum możliwości 
ustalenia sposobu korzystania między 
sobą, w drodze umowy. Rozwiązanie to 
pozwoli uniknąć konfliktów na tym tle, 
zwłaszcza w sytuacjach, gdy ze względu 
na właściwości rzeczy wspólne posia-
danie jest utrudnione. Umowa taka nie 
wymaga zachowania form szczególnej, 
jedynym wymogiem jest to, aby została 
zawarta przez wszystkich właścicieli. 
Sytuacja w której np. dwóch współ-
właścicieli ustala między sobą sposób 
korzystania z rzeczy z pominięciem 
trzeciego, jest  niedopuszczalna. „Treść 
umowy zależy wyłącznie od zgodnej 
woli współwłaścicieli, w szczególności 
mogą oni rozdzielić posiadanie i korzy-
stanie w czasie, rozdzielić korzystanie 
wedle pożytków, podzielić rzecz do ko-
rzystania quoad usum czy też powierzyć 
rzecz do wyłącznego posiadania jednemu 
ze współwłaścicieli z równoczesnym 
obowiązkiem wydania pożytków na 
rzecz pozostałych współwłaścicieli 
stosownie do wielkości ich udziałów” 
[Fras Mariusz (red.), Habdas Magdalena 
(red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 
II. Własność i inne prawa rzeczowe (art. 
126-352),WKP 2018]

Warto skupić się na formie podziału 
rzeczy quoad usum. Forma ta jest sto-
sowana najczęściej  w przypadku gdy 
rzecz wspólną stanowi nieruchomość. 
Podział do korzystania nie powoduje 
zniesienia współwłasności rzeczy albo 
wysokości poszczególnych udziałów. 
Polega on tylko na tymczasowym 
wydzieleniu części rzeczy (np. części 
ogrodu, podwórka) określonemu współ-
właścicielowi lub współwłaścicielom, 
w celu umożliwienia korzystania z niej 
w sposób wyłączny przez te osoby. 
Dzięki takiej umowie można w miarę 
trwały sposób podzielić rzecz wspólną 
unikając przy tym konieczności zmiany 
stosunków właścicielskich. Umowa taka 
może być zmieniona lub wypowiedziana 
z ważnych przyczyn.
Co w przypadku gdy między współ-
właścicielami istnieje konflikt, który 
uniemożliwia dojście do porozumienia 
odnośnie do korzystania z rzeczy? Jak 
to zwykle bywa, pozostaje nam droga 
sądowa. O wystąpienie z wnioskiem o 
rozstrzygnięcie o sposobie korzystania z 
rzeczy przez sąd wystąpić może każdy ze 
współwłaścicieli. W toku postępowania 
sąd rozstrzygnie w sposób szczegółowy 
o sposobie korzystania z rzeczy przez 
każdego z współwłaścicieli. W orzecze-
niu takim może zostać zawarty nakaz 
wydania poszczególnym użytkownikom 

wydzielonej do używania części rzeczy. 
Stanowić więc będzie tytuł egzekucyjny, 
na podstawie którego uprawniony może 
skutecznie egzekwować dopuszczenie 
go do posiadania. Pamiętać należy, że 
orzeczenie sądu nie uniemożliwia współ-
właścicielom w późniejszym czasie 
zmiany ustalonego sposobu korzystania 
z rzeczy. Z ważnych powodów może 
bowiem dojść do zmiany ustalonego 
podziału rzeczy, w drodze umowy stron, 
lub na skutek nowego orzeczenia sądu.
Zdarzają się jednak sytuacje, w których 
uprawnienia współwłaściciela do współ-
posiadania i współużytkowania zostają 
naruszone. W takim przypadku po stronie 
współwłaściciela wyzutego z  posiadania 
powstają roszczenia o charakterze win-
dykacyjnym i negatoryjnym. Skutkuje to 
możnością wytoczenia powództwa o do-
puszczenie do współposiadania. Jednak-
że, jak wynika z uchwały Sądu Najwyż-
szego z dnia 28.09.1963 r., sygn, akt III 
CO 33/62, powództwo takie jest możliwe 
do uwzględnienia tylko w sytuacji jeśli ze 
względu na charakter współposiadania 
sąd może skonkretyzować w wyroku, 
na czym mają polegać obowiązki po-
zwanego, których wykonanie zapewni 
powodowi współposiadanie, a więc gdy 
wyrok nadaje się do egzekucji. Nie jest 
bowiem możliwe ogólnikowe przyzna-
nie współwłaścicielowi współdziałania 

bez określenia, na czym konkretnie to 
współposiadanie ma polegać. 
Ochrona prawa współwłaściciela moż-
liwa jest także przez podział quoad 
usum. Jak już wcześniej wspomniano, 
współwłaścicielowi przysługuje ochrona 
na podstawie przepisów art. 222 kc także 
w sytuacji, gdy jeden ze współwłaści-
cieli narusza wynikające ze stosunku 
współwłasności uprawnienia drugiego 
właściciela. Może on żądać, w zależności 
od rodzaju naruszenia, dopuszczenia do 
współposiadania lub o przywrócenie 
stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie 
naruszeń. Nie są to jednak jedyne rosz-
czenia współwłaściciela którego prawa 
naruszono. Współwłaściciel, który z 
wyłączeniem pozostałych współwłasno-
ści korzysta z nieruchomości wspólnej, 
jest zobowiązany do rozliczenia uzyska-
nych z tego tytułu korzyści. Tak więc 
współwłaściciel niedopuszczony do 
posiadania może żądać wynagrodzenia 
za bezprawne korzystanie z rzeczy przez 
innych współwłaścicieli.

Adwokat Michał Wójcicki
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Ferie dobiegły końca! W 
Tucholi Żarskiej zakoń-
czono je w piątek (23.02) 
w atmosferze radości 
i zabawy, co było na-
wiązaniem do ostatnich 
dwóch tygodni zajęć dla 
dzieci zorganizowanych 
w Białkowie oraz Tucho-
li Żarskiej z inicjatywy 
członków Stowarzyszenia 
Mieszkańców i Przyja-
ciół Białkowa w ramach 
Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholo-
wych oraz Przeciwdziała-
nia Narkomanii. Atrakcji 
nie brakowało. Zajęcia 
w świetlicach wypełniały 
czas i rekompensowały 
brak możliwości zabawy na śniegu, 
natomiast wyjazdy do Lubskiego 
Domu Kultury, Ośrodka Sportu i 
Rekreacji, jak również Planetarium 
w Zielonej Górze były ciekawą przy-
godą i miłą odmianą. Wśród zapro-

szonych gości żegnających ferie byli 
przedstawiciele Urzędu Miejskiego 
w Lubsku: Zastępca Burmistrza 
Jerzy Wojnar, Naczelnik Wydziału 
Spraw Społecznych Mateusz Szaja 
oraz Bartłomiej Sówka, jak również 
Sołtys Tucholi Żarskiej Arkadiusz 

Podhorodecki. Były gry, zabawy, 
karaoke oraz słodki poczęstunek, a 
na zakończenie nagrodzono laureatów 
konkursu plastycznego związanego z 
tematem przewodnim realizowanym 
w ramach programu. 
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To już nie marzenie 
mieszkańców, lecz fakt. 
Świetlica w Tymienicach 
budowana w systemie 
kontenerowym nabrała 
kształtu.

Modny i praktyczny
W porównaniu z tradycyjnymi technika-
mi budowlanymi stosowanie systemów 
budownictwa modułowego pozwala 
na uzyskanie szeregu wymiernych ko-
rzyści, m.in. skrócenia czasu budowy 
w porównaniu do tradycyjnych metod, 
zmniejszenia wielkości placu budowy, 
wykorzystanie materiałów w 100% 
podlegających procesowi biodegradacji i 
recyklingowi, zwiększa jakość wykona-
nia, ułatwia szybki demontaż lub zmianę 
lokalizacji obiektu w przypadku takiej 
konieczności oraz ogranicza wykorzy-
stanie ciężkiego i hałaśliwego transportu 
do placu budowy i bezpośrednio na nim.

To nie pierwszy raz
Budynek w systemie kontenerowym w 
Tymienicach jest już drugą tego typu in-
westycją realizowaną z budżetu Gminy 
Lubsko. Pierwsza inwestycja powstała w 
Mierkowie z przeznaczeniem na szatnie 
wraz z oczyszczalnią ścieków, oddana 
do użytku w maju ubiegłego roku. Na-
tomiast trzecia budowa w tej technologii, 
to projekt świetlicy w Raszynie, na którą 
Gmina uzyskała już pozwolenie oraz 
ogłosiła przetarg na wykonanie.

Co i za ile?
Budynek świetlicy wiejskiej w Tymie-
nicach jest obiektem parterowym o pła-
skim dachu. Jest on w całości wykonany 

z płyt warstwowych -samonośnych. 
Całkowita powierzchnia zabudowy wy-
nosi 72,6 m2, na której oprócz głównego 
pomieszczenia świetlicy o powierzchni 
ponad 45m2 znajdzie się również zaple-
cze-niemal 9m2, przestronny przedsio-
nek ok 5m2 oraz toalety z podziałem na 
damską i męską. Wysokość pomieszczeń 
wynosi 3m, co daje dodatkowe wrażenie 
przestrzeni.
Umowę na wykonanie I etapu inwestycji 
podpisano 21.12.2017 roku z Przedsię-
biorstwem Budowy Segmentów Sp. z 
o.o. z Płocka, które w ramach umowy 
zobowiązało się również wykonać przy-
łącze wodociągowe, kanalizacyjne, elek-
troenergetyczne oraz dojścia i dojazdy 
do budynku w granicach działki. Koszt 
inwestycji wyniesie 257.193,00 zł brutto 
z terminem realizacji do 30 kwietnia br.

Świetlice wiejskie pełnią funkcję cen-
trów kultury lokalnej, pozwalają or-
ganizować czas wolny, czego efektem 
jest integracja lokalnych mieszkańców 
zarówno tych najmłodszych, jak i nieco 
starszych.     Czy jest potrzeba budowy 
takich miejsc ? - Bez wątpienia TAK!
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W piątek (09.03) w 
Lubskim Ratuszu 
gościli uczniowie 
szkół podstawowych, 
gimnazjalnych oraz 
ponadgimnazjalnych w 
związku z udziałem w 
gminnych eliminacjach 
Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej -" 
Młodzież Zapobiega 
Pożarom", których 
organizatorem był 
Związek Ochotniczych 
Straży Pożarnych 
RP Zarząd Oddziału 
Gminnego w Lubsku 
oraz Burmistrz 
Lubska Lech 
Jurkowski.
W eliminacjach starto-
wało 37 uczniów po-
dzielonych na trzy grupy 
wiekowe. Zwycięzców 
wyłoniła komisja w skła-
dzie: przewodniczący 
kpt. Mariusz Morawski, 
sekretarz Jan Nikrewicz 
oraz członkowie komisji 
Beata Kowalska, druhna 
Kornelia Opuszko oraz 
druh Tadeusz Dziedziń-
ski. Finaliści, którzy w 
każdej z grup zajęli miej-
sca I i II będą reprezen-
towali Gminę Lubsko na 
szczeblu powiatowym. 
Pierwsza grupa wiekowa 
(szkoły podstawowe do 
klasy VI): 
I miejsce – Maja Podgór-
ska ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Lubsku,
II miejsce – Paweł Woj-
ciechowski z Niepublicz-
nej Szkoły Podstawowej 
w Mierkowie,
III miejsce – Michał 
Opuszko z Niepublicz-
nej Szkoły Podstawowej 

w Mierkowie.
Opiekunowie: Dariusz Zubowicz oraz 
Monika Szombierska. 
Druga grupa wiekowa (szkoły pod-
stawowe kl. VII i gimnazja kl. II-III): 
I miejsce – Maciej Buczek ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Lubsku,
II miejsce – Lidia Milczanowska ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubsku,
III miejsce – Amelia Witczak z Nie-
publicznej Szkoły Podstawowej w 
Lubsku.
Opiekunowie: Małgorzata Snopkie-
wicz, Dariusz Zubowicz i Renata 
Tetera.
Trzecia grupa wiekowa (szkoły ponad-
gimnazjalne):
I miejsce – Maciej Gałan z Zespołu 

Szkół Technicznych w Lubsku,
II miejsce – Adrian Brzeziński z Ze-
społu Szkół Technicznych w Lubsku,
III miejsce – Julia Momot z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących i Ekono-
micznych w Lubsku.
Opiekunowie: Renata Tetera oraz 
Krzysztof Sowiński.
Oprócz głównych wyróżnień dla 
laureatów w postaci pucharów, dyplo-
mów i nagród rzeczowych doceniono 
wszystkich uczestników zmagań 
turniejowych, których nagrodzono dy-
plomami oraz drobnymi upominkami. 
Ich wiedza i zaangażowanie zasługują 
na pochwałę, oraz mogą być powodem 
do dumy dla nas wszystkich.
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"MłoDzież zapobiega 
pożaroM"

W połowie lutego członkowie powołanej 
komisji w składzie: Agnieszka Ślifirska, 
Agnieszka Majewska, Justyna Piekarze-
wicz, Elżbieta Trzebińska otworzyli urnę 
i przystąpili do liczenia głosów oddanych 

przez mieszkańców Lubska na projekty 
zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 
2018. Według regulaminu zrealizowa-
nych zostanie pięć zadań, które otrzyma-
ły największą liczbę głosów.

1. Budowa nawierzchni ulicy - I etap (ul. 
Kosmonautów) 
2. Remont nawierzchni drogi (Lubsko ul. 
Działkowa i ul. Lipowa) 
3. Utworzenie placu zabaw z elemen-

tami do ćwiczeń ruchowych (na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 2, działka nr 285) 
4. Budowa chodnika ul. 3 Maja – I etap 
(od skrzyżowania ul. 3 Maja z ul. Gło-
wackiego) 

5. Modernizacja i remont miejsca posto-
jowego dla samochodów osobowych na 
parking (ul. Norwida, działka nr 468/227) 

M. Sienkiewicz

buDżet obywatelski 2018 rozstrzygnięty

Na zadanie nr 1 zagłosowały 
82 osoby

Nna zadanie nr 2 zagłosowały
62 osoby

Na zadanie nr 3 oddano 
59 głosów

Na zadanie nr 4 oddano 
58 głosów

Na zadanie nr 5 zagłosowały 
53 osoby

W sobotnie popołudnie (3 marca 2018r. ) 
w Remizie w Górzynie odbyło się zebra-
nie sprawozdawcze strażaków. Na zebra-
niu obecni byli Starosta Janusz Dudojć,  
Burmistrz Lech Jurkowski, Komendant 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
w Żarach st. kpt. Robert Słowikowski, 
Dowódca JRG w Lubsku st. kpt. Norbert 
Kawka, Radna Emilia Zajączkowska, 
Radny Tomasz Apanowicz, urzędnicy 
lubskiego Ratusza Beata Kowalska i 
Jan Nikrewicz oraz projektant Bogdan 
Gregor.
Podczas zebrania przedstawiono dzia-
łalność OSP w Górzynie w 2017 roku, 
a po sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej 
udzielono zarządowi absolutorium. 
Obecni na spotkaniu włodarze gminy i 
powiatu zapewnili zebranych o dobrym 
czasie dla OSP Górzyn. Burmistrz Lech 
Jurkowski przekazał wiadomość doty-
czącą nowego pojazdu dla strażaków z 
Górzyna, będzie to taki pierwszy wóz w 
Polsce , a może i w Europie.Jednostka 
ta jest przeznaczona do gaszenia pianą 
pod napięciem. Z kolei Starosta Janusz 
Dudojć obiecał pomoc i poinformował o 
zakończeniu przetargu na budowę drogi 
w Górzynie.
Zaproszony na spotkanie projektant 
Bogdan Gregor omówił projekt nowej 
remizy. 
Podczas zebrania Prezes Artur Jarzębiń-
ski  wręczył legitymacje dwóm nowym 
członkiniom OSP Górzyn: Klaudii Kłos 
z Zieleńca i Marcie Kempara z Lubska.

Urzędujący prezes złożył rezygnację 
z pełnionej funkcji, uzasadniając ją 
sprawami rodzinnymi i zawodowymi. 
Rezygnacja została przyjęta , a na nowe-
go prezesa powołano dotychczasowego 
Skarbnika Tadeusza Dziedzińskiego. 
Na  zastępcę powołano Artura Jarzę-
bińskiego,  a na skarbnika Sławomira 
Ciechanowskiego .
Główne wnioski do realizacji, które stoją 
przed OSP Górzyn w roku budżetowym 
2018  to :
- sfinalizowanie  budowy nowej remizy,
- pozyskanie kierowcy, 
- wspieranie w działalności  zespołu 
Modry Len,
- wspieranie działalności młodzieżowej 
drużyny pożarniczej,
- kierowanie na szkolenia młodych 
strażaków.

I.G

nowy prezes osp górzyn

Świetlica w tymienicach
„rośnie” w oczach!

pożegnano ferie
w tucholi żarskiej

W czwartek (01.03) w lubskim Ratuszu 
Burmistrz Lubska Lech Jurkowski, Bur-
mistrz Łęknicy Piotr Kuliniak oraz Wójt 
Gminy Żary Leszek Mrożek, przy asyście 
Naczelnika Wydziału Organizacyjnego 
oraz Kierownika Referatu Zamówień 
Publicznych i Inwestycji, połączyli siły 
w sprawie złożenia wspólnego postępo-
wania przetargowego na zakup trzech 
samochodów ratowniczo - gaśniczych w 
ramach projektu „Strażacy na Pograniczu 
Polsko - Saksońskim, to innowacyjny 
sprzęt ratowniczo – gaśniczy, rozwijająca 
się gospodarka, skuteczni wobec migra-
cji ludności”, o wartości 1 919 366,00 
euro, dofinansowanie 1 631 461,10 euro, 
realizowany w Powiecie Żarskim oraz Po-
wiecie Gorlitz – Projekt Współpracy IN-
TERREG Polska - Saksonia 2014-2020.
Celem projektu jest stworzenie polsko 
niemieckiego transgenicznego systemu 
ochrony ludności, środowiska natural-
nego, zabytków kultury, parków prze-
mysłowych oraz  usuwania powstałych 
zagrożeń. Duży nacisk kładziony jest 
na zwalczanie skutków klęsk i katastrof, 
stałą wymianę doświadczeń, szkolenia, 
ćwiczenia po obu stronach granicy oraz 
poprawę skuteczności interwencji. W 
ramach projektu zaplanowano liczne 
szkolenia, ćwiczenia o szerokiej tematyce 

skupiające się na zagrożeniach związa-
nych z rozwojem cywilizacyjnym i ano-
maliach pogodowych z wykorzystaniem 
zakupionego sprzętu, w których łącznie 
będzie ćwiczyć 1400 strażaków z Polski 
i Niemiec w trakcie 14 spotkań.
Planowany zakup dotyczy wysoce spe-
cjalistycznego samochodu ratowniczo 
- gaśniczego, który docelowo trafić ma do 
OSP Górzyn. Pojazd wyposażony będzie 
w innowacyjne rozwiązania sprzętowe, 
m.in. w funkcję ograniczającą strefy 
skażenia chemiczno - ekologicznego 
oraz innowacyjny system piany sprężonej 
umożliwiający gaszenie urządzeń pod 
napięciem – co ma ogromne znaczenie 
dla bezpieczeństwa ratowników. 
Na chwilę obecną podpisano porozumie-
nie, w którym strony wyznaczyły Gminę 
Lubsko jako Zamawiającego upoważ-
nionego do przeprowadzenia wspólnego 
postępowania.

A-M

gminy łączą siły

W sobotni poranek (03.03) w Sali Spor-
towej Gimnazjum w Jasieniu odbył się 
Turniej Piłki Siatkowej pracowników 
Oświaty i Jednostek Samorządu Tery-
torialnego. Rozgrywki zorganizowane 
zostały przez Oddział ZNP Jasień - 
Tuplice, do których zgłosiło się pięć 
drużyn: UM Lubsko, UM Jasień, UM 
Tuplice, ZNP Jasień oraz NSZZ „So-
lidarność". Zespoły podzielone zostały 
na grupy grające systemem „każdy z 

każdym". Mecze grupowe rozgrywane 
były do dwóch setów. Set trwał do 15 
zdobytych punktów. Za zwycięstwo 
drużyna otrzymywała 2 pkt, za remis 
1 pkt. O kolejności miejsc decydowała 
większa ilość punktów. Drużyny skła-
dały się z sześciu zawodników każda.
Prócz głównych założeń spotkania, 
jakimi były: popularyzacja sportu oraz 
integracja obu środowisk, najważniej-
szym powodem spotkania była mimo 

wszystko dobra zabawa, choć nie pozba-
wiona odrobiny "zdrowej" rywalizacji. 
Pojedynek drużyn zakończył się zwy-
cięstwem składu z Urzędu Miejskiego 
w Lubsku.
II. NSZZ "Solidarność"
III. ZNP Jasień
IV. UM Jasień
V. UM Tuplice
Gratulujemy wszystkim !

A-M

turniej piłki siatkowej
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Wydaje się, że dopiero 
co przeżywaliśmy 
emocje związane z 
koncertem Zimowym, 
tradycyjnie już od lat 
przygotowywanym 
przez młodzież 
naszej szkoły dla 
rodziców i nauczycieli 
na podsumowanie I 
semestru, a już Lubski 
Dom Kultury stał się 
miejscem kolejnej 
dużej imprezy i areną 
zmagań – tym razem 
wokalistów szkół 
powiatu żarskiego. 
9 marca br. odbył 
się bowiem V 
Powiatowy Konkurs 
Piosenki Angielskiej 
i Niemieckiej, 
organizowany przez 
ZSOiE w Lubsku 
pod honorowym 
patronatem 
Lubuskiego Kuratora 
Oświaty, Starosty 
Powiatu Żarskiego, 
Burmistrza Miasta 
Lubska oraz Lubskiego 
Domu Kultury.
Zaproszenie na konkurs przyjęli 
szanowni goście: Starosta Powia-
tu Żarskiego Janusz Dudojć, Wi-
ceburmistrz Lubska Jerzy Wojnar, 
Dyrektor Lubskiego Domu Kultu-
ry Teresa Załużna oraz przedsta-
wiciela lokalnej prasy i telewizji. 
Honory gospodarzy czynili : 
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólno-

kształcących i Ekonomicznych 
Gabriela Fiedler oraz nauczy-
ciele z katedry języków obcych 
w ZSOiE : Dorota i Wojciech 
Szturomscy, Aleksander Draguła i 
Dagmara Kliczak – Sobańska. Te-
goroczny konkurs odbywał się już 
po raz piąty, można więc uznać, 
że święcił swój mały jubileusz. 
Uczestnicy jak zwykle nie mieli 
łatwego zadania, gdyż musieli 
popisać się nie tylko walorami 
głosowymi i ogólną wrażliwością 
muzyczną, lecz też umiejętno-
ściami lingwistycznymi. Mimo 
to chętni dopisali, a prezentowany 
przez nich poziom artystyczny 
był wysoki. Jury w składzie 
: Teresa Załużna, Aleksander 
Draguła, Wojciech Szturomski i 
Karolina Słoniowska przyznało 
tytuł laureatki Julii Falkiewicz z 
Gimnazjum w Jasieniu, Wiktorii 
Ptak ze Szkoły Podstawowej w 
Tuplicach oraz Jagody Ziółkow-
skiej z Niepublicznego Zespołu 
Szkolno- Przedszkolnego „Pro 
NOVO”. Ponadto wyróżnienie 
otrzymały: Paula Stoppa z Nie-
publicznej Szkoły Podstawowej 
z Oddziałami Gimnazjalnymi 

w Lubsku, Marika Książka z 
Gimnazjum nr 1 w Lubsku, 
oraz Julia Baryłka ze Szkoły 
Podstawowej w Bieniowie.
 Sponsorami nagród dla 
wszystkich uczestników było 
Starostwo Powiatowe w Ża-
rach. Starosta Janusz Dudojć 
wręczył je osobiście, a ponad-
to – zachwycony poziomem 
artystycznym występujących 
– przyznał też dodatkowo na-
grodę specjalną dla Szymona 

Grochowskiego z Gimnazjum 
w Jasieniu. Podobnie Dyrektor 
Lubskiego domu Kultury Teresa 
Załużna wręczyła własną nagrodę 
Idze Smuźniak z Zespołu Szkół 
Publicznych w Łęknicy. 
Nagrody dla laureatów ufundował 
też Urząd Miasta Lubska. Wrę-
czył je, wraz z słodkimi upomin-
kami dla wszystkich uczestników 
Wiceburmistrz Jerzy Wojnar.
Serdecznie dziękujemy za wszel-
ką pomoc przy organizacji Kon-
kursu, za ufundowanie nagród, za 
samą obecność na naszej imprezie 
– a nauczycielom przygotowują-
cym wokalistów – za włożony w 
to trud i poświęcony czas, gdyż 
nie ulega wątpliwości, że za suk-
cesem każdego uczestnika stoi też 
wspierający go opiekun. 
I oczywiście zapraszamy za rok!
Jednak Zespół Szkół Ogólno-
kształcących i Ekonomicznych 
w Lubsku czeka niebawem ko-
lejne wyzwanie: Rekolekcje 
Wielkopostne. Za sprawą trojga 
entuzjastów z grona pedagogicz-
nego - Justyny Mierzwiak, Woj-
ciecha Szturomskiego i ks. Adama 
Roguskiego, którym udało się 
zaintrygować swym pomysłem 
Panią Dyrektor Gabrielę Fiedler 
oraz księdza proboszcza parafii 
Nawiedzenia NMP w Lubsku 
Mariana Bumbula i poderwać do 
działania społeczność szkolną 
ZSOiE - tegoroczne rekolekcje w 
ZSOiE pod hasłem „Rekolekcje 
na rockowo” mają szansę stać 
się dla wszystkich niezwykłym 
przeżyciem duchowym.

G.Z.
Fot. I.G.

27 lutego w 
Technikum 
Informatycznym 
im. Edmunda 
Bojanowskiego 
w Lubsku miało 
miejsce  otwarcie 
pracowni 
diagnostyki 
i montażu 
urządzeń techniki 
komputerowej.

Uroczystość zgromadziła 
całą społeczność szkolną, 
a także zaproszonych go-
ści: prezesa Zarządu ZDZ 
w Zielonej Górze Jerzego 
Stawskiego, Dyrektora Biura 
Zarządu ZDZ w Zielonej 
Górze Idalię Łyczkowską, 
Starostę Powiatu Żarskiego 
Janusza Dudojcia.
Nowo otwarta pracownia 
komputerowa przeznaczona 
jest przede wszystkim dla  
Technikum Informatycznego 
i Technikum Logistycznego, 
ale korzystać z niej będą także 
według potrzeb uczniowie 
innych klas na lekcjach z  
przedmiotów ogólnokształcą-
cych.  Wyposażenie gabine-
tów w nowoczesny sprzęt ma 
podnieść jakość kształcenia, 
szczególnie zawodowego, 
jest częścią projektu realizo-
wanego przez Powiat Żarski  

Modernizacja kształcenia zawodowego 
w Powiecie Żarskim współfinansowa-
nego ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego -oś priorytetowa 8. 
Nowoczesna Edukacja Regionalnego 
Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 
dotyczącego modernizacji kształcenia 
zawodowego w powiecie. Technikum 
im E. Bojanowskiego w Lubsku jest 
jedyną niepubliczną placówką objętą 
finansowaniem projektowym.  Dzięki 
zaangażowaniu Starosty Janusza Dudoj-
cia na pracownię 
przeznaczona zo-
stała kwota 250 
tys. zł.
Uczniowie klas 
Technikum będą 
fachowcami w 
swoich dziedzi-
nach – podkreśla 
dyrektor szkoły 
Renata Jasińska. 
Już w kwietniu 
tego roku wy-
jeżdżają na mie-
sięczna praktykę 
do Berlina, uczest-
niczą w projekcie 
Superkoderzy, 
oferujemy im 
również możli-
wość ukończenia 
kursów specjali-
stycznych, udział 
w stażach i prak-
tykach – wszystko 
po to, by mogli 

odnaleźć się na rynku pracy po ukończe-
niu szkoły. Z możliwości podnoszenia 
i doskonalenia swoich umiejętności 
będą korzystali również nauczyciele, 
uczestnicząc w szkoleniach i kursach. 
Realizacja projektu była możliwa dzięki 
wsparciu Starostwa Powiatowego w 
Żarach i Zarządu Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego w Zielonej Górze, które 
jest Organem Prowadzącym szkół im. 
E. Bojanowskiego w Lubsku.

A.R.

PLACÓWKI  OŚWIATOWE PLACÓWK I  OŚWI ATOWE

WYKONAM KARTKI,
OZDOBY ŚWIĄTECZNE

501 299 827
Robert Szymaniec

nowa pracownia komputerowa

W czwartek (15.03) 
w Lubskim Domu 
Kultury odbyła się 
uroczysta gala finałowa 
projektu „Erasmus+” 
zorganizowana przez 
nauczycieli i uczniów 
Zespołu Szkół 
Technicznych w Lubsku.

Na imprezie obecni byli m.in. Starosta 
Powiatu Żarskiego Janusz Dudojć, 
Zastępca Burmistrza Lubska Jerzy 
Wojnar, Przewodnicząca Rady Powia-
tu żarskiego Helena Sagasz, Dyrektor 
Generalny UESA Poland sp. z o.o. 
Marek Chromik oraz przedstawiciele 
lubskich placówek oświatowych i 
wielu innych zaproszonych gości i 
przyjaciół szkoły.

To był  wielki finał projektu staży 
zawodowych zorganizowanych przez 
Zespół Szkół Technicznych w Lubsku. 
Projekt „Mobilny kucharz na euro-
pejskim rynku pracy – zagraniczna 
praktyka w ZST Lubsko”, który 
otrzymał dofinansowanie z programu 
ERASMUS + na lata 2016-2018 i któ-
ry cieszył się ogromną popularnością 
wśród uczniów szkoły. Na staże do 
Niemiec wyjechało 40 osób. Wartość 
projektu to blisko 78 986 EURO po-
zyskane samodzielnie przez szkołę. 
Projekt zakładał zorganizowanie staży 
zawodowych połączonych z nauką 
języka niemieckiego oraz aktywnym 
zwiedzaniem największych miast 
Niemiec, m.in. Berlina. Odbycie 
3-tygodniowych staży zawodowych 
pozwoliło uczniom uzyskać nowe 

kwalifikacje, doświadczenie oraz 
pewność siebie. Celem projektu było 

praktyczne poszerze-
nie wiedzy teoretycz-
nej zdobytej przez 
uczniów na zajęciach 
szkolnych, nabycie 
nowych umiejętności i 
kompetencji w zakre-
sie gastronomii oraz 
doskonalenie umie-
jętności praktyczne-
go posługiwania się 
językiem niemieckim. 
Podsumowania dzia-
łań projektowych do-
konał Łukasz Ziemba 
koordynator projektu 
Erasmus+.
Na uroczystej Gali 
młodzież otrzymała 

z rąk Alicji Czerniawskiej Dyrekto-

ra Zespołu Szkół Technicznych w 
Lubsku certyfikaty uczestniczenia 
w zagranicznej praktyce w ramach 
programu Erasmus + m.in. Europass 
Mobilność, honorowane przez wszyst-
kich pracodawców europejskich. 
Na gali wręczono także vouchery dla 
20 uczniów, którzy przeszli sito rekru-
tacji do nowego projektu, który będzie 
realizowany w ZST – Hola Valencia, 
uprawniające do wyjazdu do Hiszpa-
nii. Starosta wręczył także certyfikaty 
ukończenia kursów kelnera, baristy i 
carvingu uczniom w ramach projektu 
modernizacja kształcenia zawodowe-
go w powiecie żarskim.
Galę uświetniły oczywiście występy 
uczniów. 

Tekst: Łukasz Zięba
Zdjęcia: I.G.

podsumowanie projektu erasmus+

wiosenne muzykowanie
w zsoie
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W piątek (09.03.) maluchy z przed-
szkola "Wesoła Trójeczka" znajdują-
cego się przy Szkole Podstawowej nr 
3  w Lubsku wybrały się na wycieczkę 
do apteki. Dzieci wraz z opiekunką 
Anną Jurasik miały możliwość zoba-
czenia jak wygląda praca farmaceuty 
oraz uzyskały odpowiedzi na wiele 

nurtujących je pytań związanych ze 
zdrowiem. Na zakończenie przedszko-

laki otrzymały słodką niespodziankę.
red.

Koniec ferii nie musi 
być smutny! Tym 
bardziej, jeśli powrót do 
szkolnej rzeczywistości 
rozpoczyna się od 
niezwykłej niespodzianki! 
Jakiej?

27 lutego uczniów klasy 1a i 3a 
odwiedził wyjątkowy gość – biolog 
Sebastian Pilichowski. Nie sam, bo 
w towarzystwie ogromnej, czarnej 
walizki, której zawartość - ku sporemu 
niezadowoleniu ciekawych uczniów – 
owiana została ogromną tajemnicą. W 
pierwszej części spotkania zaproszony 
przez wychowawczynie miłośnik 
natury wyjaśniał, czy strach przed 
zwierzętami jest uzasadniony oraz 
kto kogo boi się bardziej – my zwie-
rząt, czy zwierzęta nas? Uczniowie z 
ogromnym zaciekawieniem słuchali 
wykładu S.Pilichowskiego, chętnie 

dzielili się swoimi doświadczeniami 
oraz stawiali przyrodnika w ogniu 
pytań. W drugiej części warsztatów 
wydarzyło się coś, na co wszyscy 
czekali 
z niecierpliwością! Wieko tajemniczej 
walizki uchyliło się, a oczom naszych 
szkolnych maluchów ukazały się pięk-
ne, żywe bezkręgowce. Zachwyt? Ra-
dość? Przerażenie? Emocji było wiele 
i bez wątpienia sięgały zenitu! Czy 
znajdzie się jakiś śmiałek i odważy 
na bliskie spotkanie ze straszykami? 
– zastanawiały się wychowawczynie. 
Wątpliwości szybko zostały rozwiane, 
gdy po chwili na małych, wyciąga-
nych nieśmiało w stronę bezkręgow-
ców rączkach, pojawiły się nie tylko 
wspomniane wcześniej straszyki, ale 
i ogromne karaczany. I choć raczej 
nie była to miłość od pierwszego 
wejrzenia, a zaufanie do owadów 
bardzo ograniczone, z czasem naszym 

dzielnym podopiecznym udało się z 
nimi zaprzyjaźnić. Kolejne spotkanie 
z Żywą Edukacją już w drugiej poło-
wie marca. Tym razem Pan Sebastian 
zaprosi do współpracy uczniów z 
klasy 3b i 4a, aby wspólnie poszukać 
odpowiedzi na pytanie „Owad czy ro-
bak?”. Zniecierpliwieni i głodni nowej 
wiedzy, odliczamy dni…

Joanna Janusz

Uczestnicy Konkursu Historycznego 
pt. „Wiem wszystko o ziemi żarskiej” 
reprezentujący ZST Lubsko. Stoją od 

lewej: Paweł Fortuna, Estera Zając, 
Michał Gembara wraz z nauczycielem 

historii Krzysztofem Kowszem

W Przedszkolu Nr 2 
w Lubsku również nie 
zapomniano o „Dniu 
Kobiet”.

W czwartek (8 marca) chłopcy przed-
stawili program artystyczny, który 
przygotowali pod kierunkiem Joanny 

Zienkiewicz. Śpiewali oni piosenki, 
recytowali wiersze i składali życze-
nia wszystkim paniom i dziewczyn-
kom. Nie obyło się bez cukierków, 
drobnych upominków i kwiatów, co 
sprawiło wiele radości i uśmiechu za-
równo małym, jaki i dużym kobietom.

E.Ś.

Dzień kobiet u 
przedszkolaków

W środę dnia 28.02.2018 r. w  Muzeum 
Pogranicza Śląsko - Łużyckiego w 
Żarach odbył się VI etap III Konkur-
su Wiedzy Historycznej pt. „Wiem 
wszystko o ziemi żarskiej”. W konkursie 
uczestniczyło 32 uczniów z całego po-
wiatu. Pierwsze miejsce zajęli ucznio-
wie Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Technicznych w Żarach. Natomiast 
trzecie miejsce wywalczył uczeń repre-
zentujący Zespół Szkół Technicznych 
w Lubsku – Paweł Fortuna. Ponadto 
Zespół Szkół Technicznych w Lubsku 
reprezentowało jeszcze dwóch człon-
ków Szkolnego Klubu Historycznego 
„PIAST”: Estera Zając, która została 
sklasyfikowana na miejscu IV oraz Mi-
chał Gembara - miejsce VII. W dalszych 
konkursach życzymy uczniom jeszcze 
wyższych lokat.

konkurs wiedzy historycznej
„wiem wszystko o ziemi żarskiej”

Kto się kogo boi?

nietypowa lekcja przyrody 
w niepublicznej szkole 
podstawowej w lubsku

Biblioteka to miejsce 
szczególne w SP-3, 
przyciąga uczniów jak 
magnez. Warto zadać 
pytanie, co takiego kryje się 
między regałami pełnych 
książek tego małego 
pomieszczenia?
Na pewno zawsze życzliwa bibliotekar-
ka Agnieszka Cierebiej, która wesprze 
dobrą radą każdego ucznia w trudnej 
sytuacji. Jest to miejsce chętnie odwie-
dzane przez uczniów, gdzie można ode-
tchnąć od zgiełku i natłoku obowiązków 
lekcyjnych. Rozwijanie pasji czytelni-
czych i pomoc dzieciom to priorytety 
pracy biblioteki. W lutym odbyło się 
w bibliotece pasowanie na czytelnika 
uczniów klasy pierwszej. Starsi koledzy i 
koleżanki z ogromnym zaangażowaniem 
wprowadzili młodszych do grona czytel-
ników. Starali się zachęcić wszystkich 
do zaprzyjaźnienia się z książką. Na 
zakończenie pierwszaki złożyły uroczy-
ste ślubowanie, 
otrzymały list, 
który ma przy-
pominać o tym, 
jak ważne jest 
czytanie książek. 
Warto dodać, że 
to właśnie w bi-
bliotece odbywa-
ją się cykliczne 
spotkania mi-
łośników gier 

p l anszowych , 
przecież każdy 
pragnie choć raz 
zostać mistrzem. 
Prawdziwą moty-
wacją do czytania 
lektur szkolnych 
są konkursy mię-
dzyklasowe. Każ-
dy zespół chce 
być najlepszy i 
otrzymać nagro-
dę, a świadomość 
bycia niepokonaną 
klasą jest bezcenna 
i zachęca do czyta-
nia wartościowych 
książek. Ogrom-
nym wyróżnieniem dla naszej szkoły 
jest zdobycie  przez ucznia kl. V b Prze-
mysława Nowaka I miejsca w Lubuskim 
Konkursie Recytatorskim. Gratulujemy i 
życzymy dalszych sukcesów.

U. Tomiczek

w bibliotece sp- 3wizyta
w aptece

Dnia 08.03 br. w Przedszkolu nr 5 w Lubsku odbyła się uroczystość z okazji 
Dnia Kobiet.  Wszyscy chłopcy przygotowali pod kierownictwem swoich 
wychowawczyń programy artystyczne, stworzone specjalnie dla koleżanek i 
pań pracujących w placówce. Zaprezentowali tańce, zaśpiewali piosenki, recy-
towali wierszyki oraz złożyli życzenia. W podziękowaniu za piękne występy 
mali artyści otrzymali słodkie upominki. 

Kamila Mruk

Święto w 
przedszkolu
nr 5

W Szkole Podstawowej nr 1 w Lubsko 
zrobiło się w piątek (09.03) bardzo 
gwarno i wesoło, a to za sprawą 
przedszkolaków, które przybyły na 
"Wielkanocny turniej sportowy" . 
Maluchy z przedszkola nr 1, 2 i 5 
miały okazje poznać szkołę do której 
od września może będą uczęszczały. 
Imprezę otworzyła wicedyrektor Ewa 
Woźniak - Burzawa. Przywitała ser-
decznie wszystkich przybyłych gości 
i oczywiście życzyła wspaniałej zaba-
wy. Turniej znakomicie przygotowały 
Krystyna Jessa oraz Milena Wiśniew-
ska. Przed rozpoczęciem zabawy 
przedszkolaki miały okazję zobaczyć 

występ dziewczynek z klasy III d, 
które zatańczyły taniec hiszpański. 
Dzieci brały udział w różnorodnych 
konkurencjach. Miały do wykonania 
mnóstwo zadań ruchowych, ale nie 
zabrakło też konkursów związanych 
ze zbliżającymi się Świętami Wielka-
nocnymi. Na zakończenie wszystkie 
maluchy zostały obdarowane słody-
czami ufundowanymi przez lubską 
Magnolię. Na tym turnieju nie było 
wygranych, ani przegranych. Orga-
nizatorom chodziło głównie o dobrą 
zabawę oraz zapoznanie dzieci ze 
szkoła, uczniami.

M.K.

"wielkanocny turniej
sportowy przedszkolaków"

W piątek 2 marca dzieci z Przedszkola 
Nr 2 w Lubsku odwiedziły pensjo-
nariuszy Domu Pomocy Społecznej. 
Przedszkolaki wystąpiły z programem 
artystycznym prezentując swoje 
umiejętności wokalne i taneczne. 
Występy najmłodszych wywołały 
dużo radości oraz wzruszeń wśród 
widowni. Maluchy wniosły dziecięcą 
beztroskę i uśmiech w życie codzien-
ne mieszkańców DPS. Poprzez takie 
działania rozwijana jest wrażliwość 
u najmłodszych oraz uczą się one 
szacunku do osób starszych.

E.Ś.

wizyta 
w Domu 
pomocy 
społecznej

W środę po południu (14.03.)w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Lubsku odbyły 
się Dni Otwarte dla przedszkolaków, 
które od września rozpoczną swoją 
przygodę z nauką. Do szkoły przybyło 
ok.30 chętnych maluchów. Wice-
dyrektor Ewa Burzawa – Woźniak 
przywitała przybyłych, trochę stre-
mowanych siedmiolatków. Wręczyła 
każdemu „Paszport Pierwszaka”. 
Przyszli uczniowie musieli odwiedzić 
, aż dziewięć różnych gabinetów, w 
których to na 
nich czekały 
różne zadania. 
Były to sale 
t e m a t y c z -
ne np. Prace 
p la s tyczne , 
K o l o r o w a 
matematyka, 
W  k r a i n i e 
historii, Mia-
steczko języ-
ków obcych. 
W każdej sali 
z d o b y w a ł y 
one pieczątkę 
do swojego 

„paszportu”. Dzieci poznały różno-
rodne instrumenty muzyczne, salę 
komputerową, mogły wykonać swoje 
pierwsze doświadczenia chemiczne, 
a nawet poszalały na wielkiej sali 
gimnastycznej.  Trzeba przyznać, że 
największą popularnością cieszyły 
się tablice interaktywne i „Ozobot”.  
Na zakończenie wizyty w szkole 
każde dziecko otrzymywało osobiste 
gratulacje od E.Burzawy – Woźniak.

M.K.

Dzień otwarty w sp 1
PLACÓWKI  OŚWIATOWE PLACÓWK I  OŚWI ATOWE

W Szkole Podstawowej nr 2 w Lubsku 
dnia 14.03.2018r. gościł niezwykły 
człowiek. Dzieci miały możliwość 
poznania Lecha Krychowskiego. Jest 
on Kawalerem Orderu Uśmiechu, 
czyli międzynarodowego odznaczenia 
nadawanego za działalność, która wią-

że się z radością i uśmiechem dzieci. 
Maluchy świetnie się z nim bawiły. 
Były tańce, śpiewy i oczywiście we-
sołe opowieści gościa.  W spotkaniu 
brały udział dzieci z klas I-III.

Red.

niezwykła wizyta
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LGD – Lokalna Grupa Działania 
15.03.2018r. po raz kolejny zorganizo-
wała w Osieku „Warsztaty malowania 
pisanek woskiem 
pszczelim”. W 
zajęciach udział 
wzięły dzieci z 
okolicznych so-
łectw z gminy 
Lubsko wraz z 
rodzicami. 
D z i e c i  m o g ł y 
zapoznać się z 
tradycją robienia 
pisanek, a także 
same spróbowały 
je zrobić.
M a l u c h o m 
uczestniczącym 
w warsztatach 
zabawę osłodziły 
słodkości ufun-
dowane  p rzez 
lubską Magnolię. 
Radne Emilia Za-
jączkowska oraz 
Karolina Białek 
serdecznie dzię-

kują dzieciom, rodzicom za liczne 
przybycie. Szczególne podziękowania 
należą się Agnieszce Gwozdowskiej, 

która zawsze pomaga w organizowa-
niu przeróżnych imprez..

Red.

W sobotnie popołudnie (10.03.) w 
świetlicy w Osieku Sołtys Emilia 
Zajączkowska wraz z Radą Sołecką 
oraz mieszkańca-
mi  zorganizowa-
ła Dzień Kobiet i 
Dzień Mężczyzny. 
Podczas spotkania 
wszyscy goście 
zostali obdarowani 
słodkimi upomin-
kami. E.Zajączkow-
ska życzyła wszyst-
k im przyby łym 
zdrowia, samych 
sukcesów. Przy sto-
łach zastawionych 
słodyczami i dania-
mi przygotowany-
mi przez osieczan 
zasiedli zaproszeni 

goście. Było gwarno i wesoło. Wszy-
scy zebrani bawili się świetnie. 

I.G.

REKLAMA LUDZI E,  WYDARZENI A

Metoda ORTWED pole-
ga na jednoczesnym ter-
micznym przetwarzaniu i 
zestalaniu komunalnych 
osadów ściekowych po-
chodzących z bloku bio-
logicznego oczyszczania 
ścieków komunalnych w 
oczyszczalni do postaci 
granulatu lub proszku w 
jednostopniowym proce-
sie fizykochemicznym w 
podwyższonej tempera-
turze. Proces granulacji, 
sterylizacji i termicznego 
przetwarzania komunal-
nych osadów ściekowych  
polega na odpowiednim i 
szybkim mieszaniu oraz 
homogenizacji komunal-
nych osadów ściekowych 

(osad z bloku biologiczne-
go oczyszczania ścieków 
komunalnych zawierają-
cy mikroflorę bakteryjną, 
pierwotniaki, organizmy 
wielokomórkowe – wrot-
ki, skąposzczety, nicienie) 
wstępnie odwodnionych 
na wirówce (przy jedno-
czesnym dozowaniu flo-
kulantu ACEFLOC 80202 
LX) do przemiany struk-
tury osadu (po uprzednim 
zmieszaniu i wyzwoleniu 
reakcji termicznej z wap-
nem palonym CaO). W ten 
sposób uzyskuje się pro-
dukt, który z powodzeniem 
jest już  stosowany jako 
nawóz.

Lubskie Wodociągi i Kanalizacja

Opis technologii produkcji środka poprawiającego 
właściwości gleby z uwodnionych komunalnych 
osadów ściekowych metodą ORTWED

W piątkowy wieczór 
(9 marca) z okazji 
swojego święta kobiety 
mieszkające w Mierkowie 
spotkały się w świetlicy 
wiejskiej.

Sołtys wsi Zofia Korzyniewska już 
po raz trzeci zorganizowała spotka-

nie pań. Wręczyła ona przybyłym 
kobietom symbolicznego tulipana i 
życzyła im zdrowia, szczęścia, jak 
najmniej zmartwień na co dzień i 
oczywiście miłego wieczoru. W tym 
roku frekwencja dopisała. Mieszkanki 
Mierkowa spotkały się przy obficie 
zastawionych stołach. Mogły one na 
moment zapomnieć o problemach 

dnia codziennego i porozmawiać z 
koleżankami. Jak wszyscy wiemy w 
dzisiejszym życiu ludzie mają bardzo 
mało czasu na rozrywkę. Jesteśmy 
ciągle zabiegani, a takie spotkanie 
pozwoliło tym paniom zatrzymać 
się na chwilę i odetchnąć od trosk i 
zmartwień.

M.K.

„Świat bez kobiet byłby 
jak ogród bez kwiatów” – 
Dzień kobiet w Mierkowie

nagrody dla najlepszych
7  lutego w Szko-
le Podstawowej 
nr 2 z oddziałami 
gimnazjalnymi 
w Lubsku odby-
ła  się  uroczy-
stość wręczenia 
listów gratulacyj-
nych rodzicom 
uczn iów k la s 
gimnazjalnych, 
którzy osiągnęli 
wysokie wyniki 
w nauce.  Zapro-
szeni rodzice, 
uczniowie i na-
uczyciele mie-
li okazję zoba-
czyć młodzież w 
przedstawieniu 
teatralnym Wigi-
lia w Autobusie . 

8 lutego rodzice, nauczyciele i za-
proszeni goście  uczestniczyli w 
Gali Talentów, zorganizowanej w 
Szkole Podstawowej nr 2. Utalen-
towani uczniowie zaprezentowali 
swoje umiejętności wokalne, taneczne 
i  recytatorskie.  Jednym z punktów 
występu był także pokaz sztuczek 
magicznych.  Mali artyści zostali na-

grodzeni dyplomami i upominkami, a 
Sekcja Szachistów odnosząca sukcesy 
na szczeblu wojewódzkim otrzymała 
ufundowane przez burmistrza miasta 
Lecha Jurkowskiego  ręcznie robione 
szachy.
Organizatorzy  serdecznie dziękują 
za pomoc w organizacji uroczystości 
pani Antoninie Łoś - Palamiotis.

A.R.

Dzień kobiet w osieku

warsztaty wielkanocne
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LUDZIE,  WYDARZENIA LUDZI E,  WYDARZENI A

Szkołę skończyli kilka lat 
temu, założyli rodziny, 
pracują, spotykają z 
przyjaciółmi, ale okazuje 
się, że to nie wystarcza. 
Wpadają na pomysł, żeby 
zorganizować koncert 
urodzinowy  i .... tak się 
to wszystko zaczyna. 
Można o nich przeczytać 
na oficjalnym profilu 
facebookowym, zobaczyć 
charakterystyczne 
plakaty... Postanowiłam 
porozmawiać z członkami 
stowarzyszenia Lubsko 
Potrafi i zapytać o początki, 
teraźniejszość i plany na 
przyszłość.

Bolało nas to, że w Lubsku tak mało się 
działo - mówi Krzysztof Uliasz - ale po-
mysł zorganizowania koncertu narodził 
się przy okazji moich urodzin. Chciałem, 
żeby były niecodzienne. Szybko jednak 
zorientowałem się, że koszt przerósłby 
moje możliwości, a dobre granie usłysza-
łoby zaledwie kilkanaście osób. Stało się 
jasne, że impreza zostanie rozszerzona. 
Postanowiliśmy jako nieformalna gru-
pa przyjaciół i miłośników cięższego 
brzmienia  zorganizować Rockowe 
Granie, na którym mogłyby się zapre-

zentować młode zespoły. Chcieliśmy 
pokazać, że potrafimy  i pobawić się przy 
dobrej muzyce. Podczas pierwszej edycji  
Rockowego Grania 11 czerwca 2016 r. 
wystąpiły cztery kapele, była to impreza 
jednodniowa.  Gdy zrozumieliśmy, że 
to strzał w dziesiątkę, już  27 sierpnia 
odbyło się rockowe pożegnanie wakacji. 
Wtedy podjęliśmy decyzję o zarejestro-
waniu stowarzyszenia.
W ciągu dwóch lat Lubsko Potrafi 
zorganizowało Rockowe Halloween, 
Koncert Świąteczny, 25 i 26 Finał WOŚP 
,  Hip – hopowe Granie, Mocne Granie 
oraz  dwie edycje Rockowego Grania 
w Lubsku.
Podczas koncertów wystąpiło kilkana-

ście zespołów. Chyba... nie jestem w 
stanie ich wszystkie wymienić, choć z  
niektórymi  znamy się osobiście - zwraca 
uwagę Mikołaj Rosiński - zdarzało się, 
że kapele nocowały u mnie w domu. 
Zawiązaliśmy wiele przyjaźni i znajo-
mości. To olbrzymia frajda rozmawiać z 
muzykami. Łączy nas rockowe granie, 
podejście do świata i entuzjazm. Dla 
muzyka występ na scenie jest bardzo 
ważny. Każdy najchętniej wystąpiłby 
przed wielotysięczną publicznością, 
dlatego tak się cieszę, że w małym mia-
steczku mogliśmy zobaczyć na scenie i 
usłyszeć zespoły z Polski i zagranicy: 
Venflon, Black Perfume, Energia, The 
Painkillers, Gen, Ten Ruppes, Instant 

Blues, Piure Instinct, Mindfak, 
Anicca, Ofensywa, Ewakuacja, 
Cukyer i wiele innych.
Podczas pierwszego  Rockowego 
Grania wystąpiły cztery kapele, w 
czasie drugiego już jedenaście , w 
tym roku w czerwcu planujemy 
występ  dwunastu zespołów. 
Stowarzyszenie Lubsko Potrafi 
to zaledwie kilka osób: Krzysztof 
Uliasz, Magdalena Uliasz, Miko-
łaj Rosiński, Karolina Przygocka, 
Mateusz Adamczyk, Kamil Mał-
czyński i Mateusz Maconko.  W 
czasie przygotowań i trwania 
imprez są właściwie nieobecni 
dla swoich bliskich, całkowicie 
pochłonięci pracą. Pomagają im wolon-
tariusze i przyjaciele.
 Możemy liczyć na współpracę burmi-
strza Lubska Lecha Jurkowskiego, dy-
rektora OSiR - u Marii Łaskarzewskiej, 
dyrektora LDK - u Teresy Załużnej, 
klubu motocyklowego MC 96Łagów, 
Adama Antosza z klubu Ceramik – do-
daje Krzysztof Uliasz.
Nasi sponsorzy i przyjaciele to również 
Euro – Gaz Andrzej Madej, Kowalstwo 
Artystyczne Podkowa, Marta Chodała, 
Dem Druk, Lubskie Wodociągi i Ka-
nalizacja, Magnolia, Stowarzyszenie 
Przyjazna Gmina.
Patronat medialny sprawują Lubuskie 
Dobrze Rokuje, Projekt Events oraz 

Rock Rebelia – niezależny front roc-
kowy.
Stowarzyszenie Lubsko Potrafi utrzymu-
je się ze składek i wpływów od sponso-
rów, nikt nie pobiera wynagrodzenia za 
swoją pracę, niejednokrotnie część wy-
datków pokrywają sami. Zdecydowanie 
lubią to, co robią.
 Zapraszamy do współpracy – mówią 
zgodnym chórem – przydadzą się nowi 
członkowie stowarzyszenia i wszyscy 
ci, którzy kochają rockowe brzmienie. 
Czekają na Was smycze, kubki, ko-
szulki, a przede wszystkim duża porcja 
przeżyć muzycznych. Tego nie da się 
opowiedzieć.

A.R.

co lubsko potrafi?

12 marca 2018 roku z okazji Dnia 
Kobiet w Lubskim Domu Kultury 
odbył się Przyjacielski Wieczór 
Wspomnień byłych pracowników 
Zakładów Przemysłu Wełnianego 
Luwena. Pomysłodawcą wydarzenia 
był Lech Krychowski, a organizato-
rami  Sojusz Lewicy Demokratycznej 
i Stowarzyszenie Klub Seniora w 
Lubsku. W spotkaniu uczestniczyli  
Starosta Powiatu Żary Janusz Dudojć, 
dyrektor lubskiej Luweny Leszek 
Bartyzel oraz przewodniczący SLD 
Marek Gutowski. Nad całością czuwał 
prezes  Stowarzyszenia Klubu Seniora 
Aleksander Baworowski.
 Wieczór Wspomnień był także okazją 
do złożenia sobie życzeń – panowie 

śpiewali paniom, panie panom, a 
wszyscy otrzymali życzenia i upomin-
ki od Starosty.
Uczestnicy wieczoru mieli okazję 
powspominać minione lata i obejrzeć 
prezentację złożoną ze starych zdjęć. 
Komentując je dyrektor L.Bartyzel 
przedstawił historię i osiągnięcia Lu-
weny. Przypomniał, że produkowano 
w niej 10 tysięcy metrów tkanin dzien-
nie. Był to zakład eksportujący swoje 
wyroby między innymi do Stanów 
Zjednoczonych, Kanady, ówczesnego 
Związku Radzieckiego, a nawet Syrii.
 Na starych fotografiach rozpoznawa-
no siebie, kolegów i koleżanki z pracy, 
odświeżano wspomnienia wspólnych 
wyjazdów, spotkań towarzyskich i 

uroczystości. Atrakcją wieczoru były 
kabaret  Klubu Seniora przygotowany 
przez Barbarę Czerniawską i Lecha 
Krychowskiego, występ zespołu śpie-
waczego Barwy  oraz konkurencje, 
do których zapraszano pracowników 
„zakładu A i B”, jak potocznie nazy-
wano poszczególne budynki Luweny. 
 Kawiarnia LDK wypełniona była po 
brzegi, a niejednemu z uczestników 
zakręciła się łezka, bo od zlikwido-
wania tego największego w Lubsku 
zakładu pracy minęło już 27 lat. 
Luwena nie cieszy, nie cieszy gdy 
jest, lecz kiedy jej nie ma samotnyś 
jak pies – śpiewano z prowadzącym 
spotkanie L. Krychowskim.  

A.R.

wspomnień czar

Do nagłośnienia tego 
koncertu niepotrzebne były 
afisze na ogłoszeniowych 
słupach, informacje w 
prasie i radio, czy modne 
ostatnio publiczne 
udostępnienia na portalach 
społecznościowych. 
Wszystko rozeszło się 
pocztą pantoflową  z 
wykorzystaniem 
komunikatorów 
elektronicznych i telefonów 
z taką siłą, że na tydzień 
przed imprezą miejscówek  
już nie było.

W sobotę 10 marca w wypełnionej do 
ostatniego miejsca kawiarni klubu Ce-
ramik z okazji Dnia Kobiet miał miejsce  
niemal czterogodzinny koncert lubskiej 
formacji Belfry Blues Band.  Występu-
jący na scenie od dziesięciu lat zespól, 
który śmiało można nazwać wizytówką 
muzyczną Lubska, tym razem wystą-
pił w składzie: Karolina Słoniowska 
(wokalistka), Marek Niemyski  (wokal, 
harmonijka ustna), Grzegorz Tabaka 
(gitara), Wojciech Szturomski  (gitara), 

Roman Przybylski (gitara basowa) oraz 
grający na perkusji mózg i założyciel 
zespołu Stefan Ciężkowski. 
Przed wykonaniem każdego utworu 
prowadząca koncert Anna Rosińska 
w kilku zdaniach przybliżała kulisy 
powstania utworu lub historię jego do-
tychczasowych interpretacji.  Muzycy 
oprócz czterech kawałków autorskich 
zaprezentowali niemal trzydzieści  nie-
śmiertelnych hitów, wykonywanych w 
przeszłości przez B. B. Kinga, Johna 
Mayera, Erica Claptona. Martynę Jaku-
bowicz. Jonego Casha, Breakout, Dżem, 
czy TSA. 
 Po koncercie bluesmanów publiczność 
mogła posłuchać gitarowych solówek 
w wykonaniu młodego wirtuoza gitary 
Szymona Jurkowskiego.

ABW

belfry w ceramie
23 lutego w kawiarni 
Lubskiego Domu Kultury 
odbyły się Winylowe 
Ostatki.  Była to impreza 
otwarta, przeznaczona 
dla miłośników  rocka i 
bluesa, tym razem z lat 
60 i 70 XX wieku. Przy 
kawiarnianych stolikach 
zasiedli organizator Wacław 
Uchman i jego goście – 
koneserzy dobrej muzyki. 

Chcielibyśmy wskrzesić takie spotkania 
– mówi Wacław Uchman – w latach 
naszej młodości Dom Kultury tętnił 
życiem, odbywały się koncerty, okla-
skiwaliśmy tu Niebiesko – Czarnych, 
Czerwono – Czarnych, Czesława Nie-
mena. Dziś spotykamy się przy kawie 
i wspominamy, jak bawiliśmy się, na-
wiązywaliśmy przyjaźnie i chłonęliśmy 
muzykę, która była prawdziwa, wymaga-
jąca wyrobionego słuchacza. Ówcześni 
muzycy nie korzystali z elektroniki, lecz 

z instrumentów.
Tym razem Winylowe Ostatki poświęco-
ne były twórczości Czesława Niemena, 
ale z gramofonu usłyszeć można było 
Mirę Kubasińską, Brekout, Budkę Su-
flera i innych twórców. Czar winylowej 
płyty zadziałał – goście wspominali 
dawne dyskoteki i koncerty. Już planują 
kolejne spotkania, a także  utworzenie 
Winyloteki w Lubskim Domu Kultury.

A.R.

winylowe ostatki
7 marca w kawiarni 
Lubskiego Domu Kultury 
spotkali się Ci, dla 
których życie zaczyna 
się po pięćdziesiątce – 
członkowie Klubu Seniora 
w Lubsku.

Przy kawie i słod-
kim poczęstunku 
panowie składali 
życzenia swo-
im koleżankom. 
Atrakcją wieczoru 
był występ kaba-
retu przygotowa-
nego przez Bar-
barę Czerniawską,  
który zaprezento-
wał pokaz mody 
damskiej, ale  w 
wykonaniu... mę-
skim! Publiczność 
miała również 
okazję głosować 

na najatrakcyjniejszą modelkę.  Panowie 
prezentowali się doskonale, wywołując 
brawa i salwy śmiechu. Całość uzupeł-
niły radosne piosenki o kobietach, które 
wykonał chór damsko - męski pod dyrek-
cją Lecha Krychowskiego.  Niezwykle 
przyjazna atmosfera, uśmiechy i radość 

życia to elementy, które towarzyszyły 
całemu spotkaniu. Niewątpliwie niejedni 
młodzi mogliby pozazdrościć Seniorom 
zaangażowania, pomysłów i beztroskiej 
zabawy.

A.R.

Dzień kobiet w klubie seniora

Luty – marzec 
to miesiące, 
w których w 
konkursowe 
szranki stają 
recytatorzy, 
począwszy od 
najmłodszych 
przedszkolaków, 
po najstarszych 
– uczniów szkół 
średnich.

W eliminacjach rejono-
wych 27 lutego zmierzyli 
się recytatorzy klas I – 
VII szkół podstawowych 
oraz uczniów wygasza-
nych gimnazjów klas II i III. 
Specyfiką konkursów recytatorskich 
we wszystkich kategoriach wiekowych 
jest pokazanie umiejętności w wyborze 
odpowiedniej dla siebie i wartościowej 
jednocześnie pozycji literackiej z jednej 
strony oraz zaprezentowanie ciekawej, 
przemyślanej interpretacji wybranego 
utworu, z drugiej. 
Co skłania uczestników do wysiłku 
w opanowaniu tekstu oraz pokonania 
stresu, by poddać się ocenie jurorów i 
widzów? Z rozmów z nimi w tzw. kulu-
arach wynika, że co roku mają większą 
pewność siebie w wystąpieniach publicz-
nych, dostają nagrody w postaci dobrych, 
wartościowych książek i dodatkową, 
pozytywną ocenę z języka polskiego. 
Myślę, że obok oczywiście ważnego 
obycia scenicznego, oswajanie lęków 
przed wystąpieniami publicznymi oraz 
ćwiczenie pamięci, istotne jest coś 
jeszcze.
Panoszące się na ulicy, w szkołach na 
przerwach i często niestety w domach 
rodzinnych wulgaryzmy, niechlujstwo i 
ubóstwo językowe, to rak toczący nasze 
społeczeństwo. Uczenie się zatem literac-
kich tekstów związanych z wyrażaniem 
uczuć, pokazywaniem wrażliwości na 
piękne słowo, daje jakąś nadzieję, że 

młodzi recytatorzy, będą odporni na tę 
„wulgarną zarazę”. A może przy okazji, 
zwrócą uwagę swojej koleżance czy 
koledze, że wszystkie słowa na „ch”, 
„k”, „p” i inne, po prostu nie przystoją, 
bo obrażają naszą kulturę narodową i 
osobistą jednocześnie. 
Wracam do omawianych eliminacji 
rejonowych. Wzięło w nich udział 
52 uczestników z Lubska, Górzyna i 
Mierkowa. To niemała grupa wykonaw-
ców, zważywszy, że sporo recytatorów 
przygotowało ambitne, obszerne teksty,  
których cierpliwie i z uwagą wysłuchało 
3 - osobowe jury w osobach: Teresa Bał-
dyga, Cecylia Tęciorowska i Katarzyna 
Kuźmiak. 
Jury wyróżniło, a dyrektor Lubskiego 
Domu Kultury Teresa Załużna obda-
rowała nagrodzonych, ufundowanymi 
przez placówkę książkami i dyplomami.
A oto nagrodzeni:
- w kategorii I (kl.I-III)
Wiktor Fila (Niepubliczna Szkoła Pod-
stawowa w Mierkowie)
Hanna Jasińska (Niepubliczna SP im. 
Noblistów Polskich Lubsko)
Nadia Świderska (SP-1 Lubsko)
Nicola Bondarenko (SP-1 Lubsko)
Wyróżnienie - Marta Nowakowska (SP-2 
Lubsko).
- w kat. II (kl.IV-VI)

I miejsce – Przemysław Nowak 
(SP-3 Lubsko)
II miejsce – Karolina Kotwicka (NSP 
Mierków)
III m. – Karolina Pożoga (SP-1 Lubsko)
Wyróżnienie – Julia Waszkowska (SP 
Górzyn)
- w kat. III (kl.VII i gimnazja)
I miejsce – Estera Rak (NSP im.Nobli-
stów Polskich Lubsko)
II m. – Wiktoria Zygowska (SP-2 Lub-
sko)
III m. – Adrianna Urbaniak (NSP im.No-
blistów Polskich Lubsko)
6 marca br. w sali widowiskowej LUNA 
w Żarach odbyły się eliminacje powiato-
we. W tym roku wyjątkowo duża grupa 
naszych „rejonowych” recytatorów, 
w wyżej wymienionych kategoriach, 
znalazła uznanie w oczach jurorów, w 
przeglądzie powiatowym.
Z prawdziwą satysfakcją informujemy, 
że nominacje do reprezentowania nasze-
go powiatu, na szczeblu wojewódzkim 
otrzymali: 
- w kat. I (kl.I-III)
Nadia Świderska, Wiktor Fila, Hanna 
Jasińska
- w kat. II (kl.IV-VI)
Julia Waszkowska, Karolina Kotwicka
- kat. III (kl.VII i gimnazja)
Estera Rak

Wyróżnienia otrzymali:
Nicola Bondarenko i Karolina Pożoga.
Cieszymy się bardzo, gratulujemy naj-
serdeczniej i oby tak dalej, a właściwie 
wyżej.
P.S. Ostatni etap zmagań recytatorskich 
odbył się 12 marca br. Na eliminacjach 
miejskich spotkali się uczniowie szkół 
średnich: Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących i Ekonomicznych oraz Zespołu 
Szkół Technicznych. Jury  w składzie 
Cecylia Tęciorowska, Aleksandra Abra-
mowicz i Teresa Załużna podziwiało 
uczestników, którzy stanęli do rywaliza-
cji w przededniu próbnych matur.
Po wysłuchaniu wszystkich recytatorów 

jury postanowiło wyróżnić i zakwalifiko-
wać do eliminacji powiatowych:
W Turnieju Recytatorskim:
Aleksandra Szklarska - ZSOiE
Estera Zając - ZST
W Turnieju Wywiedzione ze Słowa:
Olimpia Szczepanowska - ZSOiE
Maksymilian Byczkowski - ZSOiE
W Turnieju Teatrów Jednego Aktora:
Aleksandra Szklarska - ZSOiE
Wszyscy wyróżnieni recytatorzy otrzy-
mali dyplomy oraz nagrody książkowe. 
Życzymy kolejnych sukcesów w etapie 
powiatowym i oby wojewódzkim.

Tekst: C.Tęciorowska
Foto: I.Gumienny

LUBUSKI KONKURS RECYTATORSKI – ELIMINACJE 
REJONOWE 27.02.2018 R. I POWIATOWE 6.03.BR.
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W tym roku ferie w 
naszym regionie, 
rozpoczęły się 12 lutego. 
Dwa tygodnie bardzo 
różnorodnych zajęć 
zaproponował Lubski 
Dom Kultury.

W godzinach od 10.00 do 14.00 (w 
niektórych dniach do 16.00), dziecia-
ki mogły uczestniczyć w zajęciach 
plastycznych. Realizowano tematykę 
– zimowy pejzaż w technice akwareli, 
obraz w technikach mieszanych – 
tempera, węgiel, kolaż, wisiorek na 
krążku drewna, lepienie w glinie, ko-
laże z materiałów typu firanka, wata, 
maski karnawałowe. Widać, że w/w 
zajęcia podobały się uczestnikom, 
bowiem zarejestrowano udział 234 
młodych ludzi. 
Dla lubiących ruch, taniec i śpiew – 
zorganizowano zajęcia w istniejącym 

studium piosenki „Konsonans”, klu-
bie piosenki „Blusik”. Przygotowano 
warsztaty instrumentalne, zajęcia 
związane z tańcem współczesnym 
oraz tańce integracyjne. Zwieńcze-
niem był bal karnawałowy. Zainte-
resowanych tą formą zajęć było 243 
osoby.
Dano szansę tym, którzy lubią zajęcia 
teatralne. Na scenie LDK odbywały 
się warsztaty teatralne. Brało w nich 
udział 29 uczestników. 
Szyć w zajęciach krawieckich uczyło 
się 28 dziewczynek. W rozgryw-
kach szachowych zmagało się 152 
uczniów.
Dla tych, którzy lubią film, wy-
świetlono 8 seansów (780 młodym 
widzom). Z wizytą przyjechał teatr 
z Krakowa ze spektaklem „Przygody 
świnek” (200 widzów). 
Słowem każdy z wypoczywających w 
trakcie ferii w Lubsku uczniów, mógł 

znaleźć coś dla siebie. Ze statystyki 
wynika, że średnio każdego dnia, 
gościło w LDK około 130 uczniów. 

Dało to w sumie bardzo pokaźną 
grupę 1.666 osób, które w ciągu tych 
dwóch tygodni ferii, znalazło miłą 

rozrywkę i ciekawą alternatywę dla 
laptopów i smartfonów. 

C.Tęciorowska

Dzieci, które brały udział w zajęciach 
zorganizowanych przez Bibliotekę 
Miasta i Gminy Lubsko oraz jej filie 
nie mogły narzekać na nudę. We wto-
rek (20 lutego) spotkały się one z na-
szą regionalną poetkę Marią Wypych. 
Jest ona autorką wielu tomików poezji 
dla dorosłych, ale chętniej pisze też dla 
młodszych odbiorców. Obecnie jest 
w trakcie wydania III-ciej już części 
„Wierszy i bajek dla dzieci” pt. „Jest 
taki Świat”. A ten świat przedstawia 
różne pomysły dzieci, zapisane przez 
pisarkę zabawnym rymem. Niezwykle 
kolorową szatę graficzną z ilustracja-
mi stworzył Stanisława Sierko. Po 
spotkaniu był czas na zdjęcia, auto-
grafy oraz możliwość zakupu książki. 
Natomiast 21.02. odbyła się impreza 
pt. „Co jest grane” czyli zabawy mu-
zyczne z wykorzystaniem tabletów. 
Uczestnicy spotkania podzieleni na 
grupy rywalizowali w różnych kon-
kurencjach np. kalambury, rebusy 
multimedialne w aplikacji „Zgadnij 
co to?”. Wykazali się oni bardzo 
dobrą znajomością muzyki polskiej i 
zagranicznej, nie obce im są również 
piosenki z gier i bajek.

Dzieciom mieszkającym w Górzynie 
odpoczynek zimowy urozmaiciła 
20 lutego plastyczka Elżbieta Jusz-
czyńska. W filii Biblioteki Publicznej 
odbyły się zajęcia artystyczne dla 
uczniów szkoły podstawowej. Pocie-
chy wykonały prace plastyczno – tech-
niczne, których tematem przewodnim 
było hasło „Zimowe – leśne skrzaty”. 
Dzieci mogły wykazać się inwencją 

twórczą i spróbować własnych sił w 
tworzeniu „dzieł” krawieckich.
To tylko niektóre z atrakcji przygoto-
wanych dla naszych maluchów przez 
pracowników biblioteki. Ferie już za 
nami i miejmy nadzieję, że w przy-
szłym roku również dzieci będą miały 
zapewnione ciekawe atrakcje w czasie 
zimowego odpoczynku.

red.

ferie, ferie i po feriach…

...tyMczaseM w bibliotece

Dnia 28 lutego 2018 r. 
w kawiarni Lubskiego 
Domu Kultury zakoń-
czyła się wystawa  ma-
larstwa mieszkającej w 
Gubinie Doroty Chwałek. 
Kurator wystawy Janusz 
Orzepowski postanowił 
zaprezentować szerszemu 
gronu odbiorców sztuki 
dwadzieścia cztery prace 
urodzonej w Lubsku, wy-
chowanej w Kole ( gmina 
Brody), od lat związanej 
z Galerią Gubińskiego 
Domu Kultury artystki. 
Na wystawie dominowała 
martwa natura, kompo-
zycje kwiatowe, znalazły 
się też pejzaże i prace 
związane z  architekturą 
rodzinnej wsi D. Chwałek. 
Można też było zobaczyć 
dwie prace abstrakcyjne. 
Większość to obrazy olej-
ne i akrylowe, nie zabrakło 
jednak też akwareli czy 
rysunków węglem. 

ABW
FOT. LDK

wystawa Doroty 
chwałek

Siedzibę Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej w Lubsku odwiedził 27 lute-
goPrzemysław Zieliński z Ośrodka 
Wsparcia Ekonomii Społecznej w 
Zielonej Górze, przeprowadzając 
interesujące szkolenie pod nazwą 
„ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
SPOŁECZNEJ”. Ciekawe zajęcia 
zostały przeprowadzone w formie 
warsztatów aktywizujących.

***
Przedpołudnie 28 lutego upłynęło 
uczestnikom WTZ i Środowiskowego 
Domu Samopomocy w miłej, wesołej 
i rozśpiewanej atmosferze. Warsztaty 
odwiedziła grupa teatralna, która 
zaprezentowała spektakl satyrycz-
no-muzyczny zatytułowany po pro-
stu„KOBIETKI”. Główna bohaterka 
- pani Róża zaprezentowała zarówno 
własną twórczość, jak i innych zna-
nych artystów.

***
Dzielni mężczyźni z WTZ przygoto-
wywali 7 marca słodkie niespodzianki 
dla pań. Profesjonalne podejście do te-
matu wywołało wiele radości w Dniu 
Kobiet. Poza tym 8 marca upłynął pod 
znakiem rozdawania upominków i 
składania życzeń wszystkim napotka-
nym mieszkankom Lubska. 

***
W marketach: Biedronka, Netto i Inter 
Marche uczestnicy WTZ, ŚDS oraz 
wolontariusze lubskich szkół prowa-
dzili od 9 do 10 marca zbiórkę żyw-
ności w ramach ogólnopolskiej akcji 
„TAK POMAGAM”, organizowanej 
przez Caritas. Duże doświadczenie or-

ganizowania tego rodzaju 
akcji pozwoli wielu lo-
kalnym rodzinom po raz 
kolejny spędzić święta 
Wielkiej Nocy w radości 
i spokoju.

***
W siedzibie WTZ odbę-
dzie się 23 marca szkole-
nie pod nazwą: „RODO – 
ewolucja czy rewolucja w 
systemie ochrony danych 
osobowych?”. Szkole-
nie adresowane jest do 
wszystkich zaintereso-
wanych ochroną danych 
osobowych w swoich 
organizacjach (członków 
zarządów, pełnomocni-
ków d.s. bezpieczeństwa 
informacji,  ABI-ch). 
Szkolenie poprowadzi 
Alfred Spychała – Prezes 
Dolnośląskiego Stowa-
rzyszenia Inspektorów 
Ochrony Danych Oso-
bowych, administrator 
bezpieczeństwa informa-
cji, grafolog, specjalista 
w zakresie marketingu i 
badań rynku. Szczegó-
łowe informacje można 
uzyskać pod numerem 
telefonu: 68 457-39-30.

M. Sienkiewicz

wieści z wtz i ŚDs

Warsztaty zostały przeprowadzone w formie aktywizującej

Dla pań przygotowywano słodką niespodziankę

Panowie z WTZ rozdawali 8 marca upominki

W akcję „TAK POMAGAM” włączyli się jak zwykle 
uczniowie lubskich szkół

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH
DLA OSÓB CAŁKOWICIE BĄDŹ CZĘŚCIOWO UBEZWŁASNOWOLNIONYCH

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Lubsku przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów 
prawnych dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwła-
snowolnionych. Nabór ma charakter ciągły.
Uwaga: Pełnienie funkcji opiekuna prawnego osoby czę-
ściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionej nie wiąże się 
z zatrudnieniem w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubsku.

Zakres podstawowych zadań:
Sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwła-
snowolnionego, a także reprezentacja w dokonywaniu 
czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli. 
O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna 
prawnego decyduje Sąd. 
Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 
r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy Sąd opiekuńczy może 
przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego 
żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo 
wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub 
zwolnienia go od niej. 

Wymagania warunkujące dopuszczenia do udziału w 
naborze:
• posiadanie obywatelstwa polskiego, 
• pełna zdolność do czynności prawnych, 
• korzystanie z pełni praw publicznych, 
• stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej 

w ogłoszeniu, 
• niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, 
• nie być pozbawionym władzy rodzicielskiej, 
• nie poszlakowana opinia, 
• wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
do celów rekrutacji.
 
Wymagane dokumenty:
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie 
funkcji opiekuna prawnego.

UWAGA!
Oświadczenie musi być podpisane własnoręcznie.

Zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych przyj-
mowane są wyłącznie osobiście lub za pośrednictwem 
poczty:
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Lubsku
68-300 Lubsko, ul. 3 Maja 1
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydat na opiekuna 
prawnego” 

Kierownik MGOPS W Lubsku przewiduje możliwość roz-
mowy wstępnej przed przyjęciem kandydata na opiekuna 
prawnego.

NABÓR KANDYDATÓW
NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH
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Nie lubię siedzieć na miejscu ZAPASY TO NIE BALET...
Bartosz Łapa czołowy zawodnik 
rezerw Budowlanych Lubsko, pomoc-
nik na boisku, w życiu prywatnym 
nauczyciel w Niepublicznej Szkole 
Podstawowej w Lubsku., podróżnik, 
dziennikarz , człowiek wielu zainte-
resowań. Laureat trzeciego miejsca w 
naszym plebiscycie na najpopularniej-
szego sportowca Lubska w 2017 roku.

MAGAZYN LUBSKI: Gratuluje-
my wysokiego miejsca w naszym 
plebiscycie i wyróżnienia dla naj-
popularniejszego piłkarza podczas 
Gali Sportu.
BARTOSZ ŁAPA: Bardzo dziękuję, 
jest mi niezmiernie miło

ML: Jak przyjąłeś te wyróżnienia? 
Czy spodziewałeś się tak wysokiego 
miejsca?
BŁ: Wyróżnienie przyjąłem z dużym 
zaskoczeniem, w Lubsku nie brakuje 
wielu świetnych piłkarzy. Sama nomi-
nacja to już wielki szok, co dopiero tak 
wysokie miejsce. Ale umówmy się, 3 
miejsce to zasługa całej drużyny, która 
fajnie zaczęła, a atmosfera i współpra-
ca w drużynie jest świetna.

ML: Swoją przygodę z piłką roz-
począłeś od występów w lidze ama-
torskiej, jak wspominasz tamte 
czasy? Jakie są różnice między grą 
w amatorce, a grą w Budowlanych?
BŁ: Tak, racja. Pamiętam, jako 
jeszcze student grałem w lubskiej i 
jasieńskiej amatorskiej lidze. W piłkę 
tak prawdę mówiąc gram od dziecka, 
kiedy podwórka tętniły życiem. Teraz 
chciałbym pokazać swoim uczniom 
(B.Łapa jest nauczycielem historii 
i geografii w Niepublicznej Szkole 
Podstawowej w Lubsku – redakcja), 
że można coś robić poza siedzeniem 
w domu. Wracając jednak do pytania: 
kiedy chodziłem do gimnazjum i 
liceum w Lubsku piłkę zamieniłem 
na siatkówkę, jednak kontuzja zmu-
siła mnie do zakończenia przygody 

z siatkówką i powrót 
do piłki nożnej. Kie-
dy grałem w lubskiej 
lidze amatorskiej nie 
sądziłem, że różnica 
jest aż tak duża wzglę-
dem dużego boiska. 
Muszę przyznać, że 
w zespole Budow-
lanych, w lidze, gra 
mi się lepiej, mam 
tam więcej miejsca, 
a należę do zawodni-
ków, którzy bazują na 
szybkości.

ML: Jesteś nauczy-
cielem m.in. historii 
i geografii, zajmujesz 
się dziennikarstwem, 
lubisz fotografować, 
jak godzisz pracę 
zawodową z trenin-
gami?
BŁ: Trening jest dla 
mnie przyjemnością, 
relaksem, muszę przy-
znać, ze czekam na 
każdy, który organizu-
je nasz Trener Robert 
Miczke. Jestem jesz-
cze dość młody, lubię 
coś robić, nie lubię 
siedzieć na miejscu i 
swój czas poświęcam 
swoim pasjom i pracy, którą też uwiel-
biam. Nigdy nie robię niczego kosz-
tem czegoś innego. Zawsze sumiennie 
podchodzę do obowiązków w pracy 
i treningów, które uważam za dobrą 
zabawę. Fotografię staram się łączyć 
ze swoją inną pasją, podróżami, to sta-
wiam na pierwszym miejscu. Podczas 
ostatnich wakacji zwiedziłem całą 
Norwegię, z ludźmi których dopiero 
zapoznałem w czasie wyprawy. Brak 
cieplej wody, spanie pod namiotami 
to jest to co mnie kręci. Podczas 
nadchodzących wakacji planujemy 
zwiedzić w podobny sposób USA i 

Kanadę. Oczywiście wszystko spisuję 
i fotografuję, może mi się to przydać.

ML: Na którym miejscu wśród 
Twych zainteresowań jest piłka?
BŁ: Powinno się odróżniać pracę od 
zainteresowań, lecz w moim przypad-
ku moje zainteresowania geografią 
i historią pokrywają się z fotografo-
waniem i podróżami. To, co zobaczę, 
przeżyję, wykorzystuję w pracy, na 
lekcjach. Staram się otwierać świa-
topogląd młodych ludzi i rozszerzać 
ich horyzonty. Fotografią zajmuję się 
od ponad 3 lat, ciągle się rozwijam. 
Interesują mnie jedynie zdjęcia krajo-

brazów, natury, miast, 
daleko mi do robienia 
zdjęć ludziom. Nato-
miast piłka to pasja, 
która w moim życiu 
towarzyszy mi naj-
dłużej. Pamiętam Mi-
strzostwa Świata we 
Francji w 1998 roku. 
Ciężko mi stopniować 
zainteresowania, są 
równorzędne. 

ML: Wszyscy wie-
dzą, że sport wiąże 
się z wyrzeczeniami 
dotyczącymi żywie-
nia, czy stosujesz die-
tę? Jakie jest Twoje 
ulubione danie?
BŁ: Ha ha, miałem 
bzika na punkcie je-
dzenia jeszcze na dłu-
go przed graniem w 
Budowlanych. Staram 
się utrzymywać die-
tę, co wkurza moich 
bliskich, a śmieszy 
znajomych. Sporo jeż-
dżę rowerem, biegam, 
chodzę na siłownię, 
ale do tego musi być 
obowiązkowo ryż z 
kurczakiem.

ML: Wiem, że lubisz podróżować. 
Czy mógłbyś nam opowiedzieć coś 
więcej o tej pasji? Czy planujesz 
jakieś wojaże w najbliższym czasie? 
BŁ: Tak jak już wcześniej wspo-
mniałem, podróże łącze z fotografią, 
geografią i historią. Lubię jeździć na 
dalekie tripy. Pierwszy raz udało mi 
się pojechać z ludźmi z całej Polski do 
Norwegii trzema specjalnymi busami. 
Tam spaliśmy w dziczy, kąpaliśmy 
w rzekach z lodowca, poznawaliśmy 
kraj od strony natury. Przejechaliśmy 
ponad 9 tysięcy kilometrów. Na 
wakacje zamierzamy wylecieć do 

Kanady i USA i busami przemierzyć 
całe te kraje. Znów będzie spanie pod 
namiotami, skromne wyżywienie, 
wszystko po to, by zmniejszyć koszta 
i przeżyć jak najlepiej ten czas. Moim 
marzeniem jest zobaczyć wszystkie 
kontynenty razem z Antarktydą. 

ML: Jesteś jednym z wyróżnia-
jących się zawodników rezerw 
Budowlanych Lubsko, drużyna 
zajmuje wysokie miejsce w tabeli, 
wyniki sparingów są bardzo obiecu-
jące. Czy planujecie walkę o awans, 
a może na wiosnę zobaczymy Cię w 
kadrze pierwszego zespołu?
BŁ: Moim zdaniem cały zespół gra 
bardzo dobrze i wyróżniających 
zawodników jest więcej np. Gracjan 
Cichocki, świetnie mi się z nim gra. 
Druga sprawa, to taka, że nie byłoby 
nas bez trenera Roberta Miczke. Po-
układał to wszystko i znalazł wspólny 
język z zespołem. Dodatkowo wszyst-
kim w drużynie zależy mamy fajny 
kontakt, gra sprawia nam przyjemność 
i wyniki mamy coraz lepsze. W pla-
nach na rundę wiosenną mamy przede 
wszystkim utrzymanie dobrej gry z 
końcówki rundy jesiennej. Zagraliśmy 
wiele sparingów przed startem ligi, 
jesteśmy teraz lepiej przygotowani i 
powalczymy o pierwszą trójkę. Raczej 
nie mierzymy w awans, wszystko 
powoli. Drużyna dopiero powstała, 
potrzeba nam jeszcze czasu i ogrania.

ML: Czy jest zawodnik, który jest 
dla Ciebie wzorem do naśladowa-
nia?
BŁ: Nie, raczej nie 

ML: Czego Ci życzyć?
BŁ: Zdrowia.

ML: Dziękuję za rozmowę i w imie-
niu własnym i czytelników, życzę 
zdrowia i spełnienia wszystkich 
zamierzeń.

I.G.

Natalia Tomiałowicz uczennica 
Zespołu Szkół Technicznych w 
Lubsku. Zawodniczka UKS ZST 
Lubsko. Laureatka czwartego 
miejsca w plebiscycie Magazynu 
Lubskiego na najpopularniejsze-
go sportowca Lubska w 2017 
roku.
Uprawia zapasy. Jest reprezen-
tantką Polski. Opowie nam o 
swoich początkach, trenerze 
i dlaczego właśnie uprawia 
zapasy.

Magazyn Lubski: Gratuluje-
my wysokiego miejsca w na-
szym plebiscycie. Czy spodzie-
wałaś się tak dobrego miejsca?
Natalia Tomiałowicz: Abso-
lutnie nie, przyznam szczerze, 
że moi najbliżsi zapomnieli o 
tym plebiscycie. Sama również 
nie zachęcałam nikogo aby 
głosował. Jestem bardzo mile 
zaskoczona, że aż tyle osób od-
dało na mnie głos i że zajęłam 
tak wysokie miejsce.

ML: Trenujesz zapasy. To 
jeszcze do niedawna była mało 
popularna dyscyplina wśród 
kobiet. Co Cię skłoniło do 
uprawiania tej trudnej kon-
kurencji?
NT: Zapasy to dyscyplina wy-
magająca wszechstronnej do-
skonałości. Zawsze kojarzono 
je ze sportem typowo męskim. 
Jak opowiadam komuś o tym co 
uprawiam, to wszyscy są bardzo 
zaskoczeni. Zawody zapaśnicze 
kobiet organizowane są w całym 
kraju i na świecie. Przyznam 
szczerze, że już od dziecka cią-
gnęło mnie do sportu. Ale moja 
historia ze sportem walki rozpo-
częła się w gimnazjum, podczas 
lekcji wychowania fizycznego. 
Mój obecny trener Mirosław 
Sawicki zaproponował mi, abym 
przyszła na kilka treningów do 
klubu. Bardzo spodobała mi się 
ta dyscyplina. Od tamtej pory 
minęło już kilka ładnych lat jak 

na przyszłość, czy wiążesz je 
ze sportem?
NT: Jestem uczennicą drugiej 
klasy technikum logistycznego 
w Zespole Szkół Technicznych 
w Lubsku, w której dyrektorem 
jest Pani Alicja Czerniawska. 
Tak prawdę mówiąc jeszcze do-
kładnie nie wiem co będę robiła 
w przyszłości, ale z pewnością 
będzie to związane ze sportem 
jak i również logistyką.

ML: Jak zachęciłabyś inne 
dziewczęta do uprawiania 
zapasów? 
NT: Dziś nie ma w tym nic 
szokującego, że kobieta uprawia 
zapasy, ponieważ coraz więcej 
pań trenuje rozmaite sztuki wal-
ki. Wiele próbuje czegoś nowe-
go, dzięki czemu potrafią sobie 
poradzić w niebezpiecznych 
sytuacjach w życiu codziennym. 
Mamy przecież już dwie me-
dalistki Igrzysk Olimpijskich: 
Agnieszkę Wieszczek i Monikę 
Michalik. Nie zapominajmy, że 
sport kształtuje charakter...

ML: Czego Ci życzyć?
NT: Na pewno przyda mi się 
dużo wytrwałości, cierpliwości 
i szczyptę więcej zawziętości do 
tego co robię.

ML: I tego Ci w imieniu swoim 
i wszystkich czytelników Ma-
gazynu Lubskiego życzę. 

I.G.

trenuję zapasy.

ML: 2017 rok to pa-
smo sukcesów, który 
z nich cenisz najbar-
dziej, który przyszedł 
najtrudniej?
NT:  W ub ieg łym 
roku było wiele bar-
dzo ważnych dla mnie 
zawodów i przygo-
towywań. To które 
cenię sobie najbardziej 
to trzecie miejsce na 
"Mistrzostwach Pol-
ski", które odbyły się 
na Ziemi Lubuskiej 
w Drzonkowie. A z 
kolei najtrudniej mi 
przyszło wywalczyć 
pierwsze miejsce na 
międzynarodowych 
zawodach w Utrechcie 
w Holandii.

ML: Trenujesz pod 
okiem Mirosława 
Sawickiego. Czy jest 
wymagającym tre-
nerem?
NT: Trener Mirosław 
Sawicki jest bardzo 
wymagający ale wiem, że wszystko 
co robi to tylko dla naszego dobra. 
Jest całkowicie oddany zawodni-
kom i swej pracy, zawsze mogę na 
niego liczyć.

ML: Jesteś reprezentantką Pol-
ski, jak wspominasz występy z 
orzełkiem na piersi? 
NT: Tak, jestem reprezentantką 
Polski, od czterech lat w kadrze na-
rodowej. Każde zawody wiążą się z 
niesamowitym stresem, emocjami, 
oraz nowymi przeżyciami. Lecz 
kiedy jest już po turnieju, a na szyi 
zawisa medal, jestem najszczęśliw-
szą sportsmenką na świecie.

ML: Jakie masz plany na 2018 
rok? Jak wyglądały przygotowa-
nia do obecnego sezonu?
NT: Obecny rok będzie bardzo 

trudny. Jestem już w kategorii ju-
niorskiej. Muszę bardzo dużo czasu 
poświęcać na przygotowania aby 
zdobyć miejsce na podium. Bardzo 
ważne jest podwyższanie poziomu 
siły, wydolności, szybkości, tech-
niki i taktyki walki. Warunki do 
tego mam bardzo dobre, ponieważ 
mamy praktycznie nieograniczony 

dostęp do sali gim-
nastycznej w naszej 
szkole. 

ML: Zapasy to sport 
kontaktowy, czy czę-
sto borykasz się z 
urazami lub kontu-
zjami, a może omi-
jają Cię tego typu 
historie?
NT: Jeżeli chodzi o 
kontuzje czy urazy to 
nie miałam żadnych 
poważnych. Właści-
wie wytrenowana 
sprawność ogólna 
pozwala mi uniknąć 
urazów. Zdarzają się 
siniaki czy otarcia, ale 
zapasy to nie balet...

ML: Jakie masz za-
interesowania poza 
sportem, jak spę-
dzasz czas między 
nauką, a treningiem 
i zawodami?
NT: Praktycznie cały 
czas poświęcam na 
szkołę, treningi i za-
wody. Dlatego mój 

czas wolny jest bardzo ograniczo-
ny. Z wielu rzeczy czy rozrywek 
muszę niestety zrezygnować. Ale 
zawsze w takich trudnych sytu-
acjach wspierają mnie rodzice.

ML: Uczysz się w Zespole Szkół 
Technicznych. Jakie masz plany 

Cztery lubskie 
zapaśniczki awansowały 
do Mistrzostw Polski. 
Eliminacje odbyły się w 

Łukowie k/Siedlec. W 
zawodach startowało 240 
dziewczyn z 40 klubów.

O medale na Mistrzostwach Polski 
będzie rywalizować Jagoda Borys, 
Roksana Korzyszczak, Wiktoria Cie-
ślarczyk w grupie kadetek oraz Natalia 
Tomiałowicz w grupie juniorek.
W następnym roku z pewnością 
na Mistrzostwa Polski pojedziemy 
większą ekipą. Jestem przekonany, 
że awansują Wiktoria Olearczyk, 
Karolina Stanowska oraz Paulina 
Babicka - oświadczył trener Mirosław 
Sawicki. Gratulujemy zawodniczkom 
i trenerowi.

red.

Polski ZwiąZek 
DZiałkowców

"JutrZenka" w lubsku
ul.DoJaZDowa - JoDłowa

posiada wolne działki
do użytkowania.
Posiadają media:
światło, woda.

693 258 519

Awans do 
Mistrzostw Polski

W dniach 2 -4 marca 2018r. w Warsza-
wie 9 lubskich zapaśników walczyło 
o awans do finału Mistrzostw Polski. 
Trzech z nich po ciężkich zmaganiach 
awansowało do najważniejszej impre-
zy w roku -  Finału Mistrzostw Polski, 

który odbędzie się  w Poznaniu.
 O najwyższe noty walczyć będą:  
Patryk Gubała, Hubert Fudali i Kornel 
Słomkowski.  
Red.

Lubscy zapaśnicy 
w finałach 
Mistrzostw Polski
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HISTORIA HI STORI A

Konzentrationslager Groß-Rosen 
(uproszczona pisownia: Gross-Rosen) 
był to niemiecki obóz koncentracyj-
ny,  istniejący w latach 1940–1945, 
nieopodal wsi Rogoźnica (powiat 
świdnicki, województwo dolnoślą-
skie), będący na czele ponad setki 
obozów pracy założonych na Śląsku, 
na terenie Czech i Niemiec. Groß-Ro-
sen został założony latem 1940 roku. 
Pierwszy transport więźniów dotarł 
2 sierpnia 1940 roku. Do 1 maja 
1941 roku obóz funkcjonował jako 
filia KL Sachsenhausen, następnie 
uzyskał status samodzielnego obozu 
koncentracyjnego. Komendantami 
obozu Groß - Rosen byli: Arthur 
Rödl (1940–1942), Wilhelm Gideon 
(1942–1943), Johannes Hassebroek 
(1943–1945). W latach 1941–1942 
KL Groß-Rosen był niewielkim obo-
zem pracy, którego więźniowie byli 
wykorzystywani przy wydobywaniu 
granitu z pobliskiego kamieniołomu. 
Z pracy więźniów korzystało również 
kilka firm niemieckich, wśród nich 
Siemens und Halske oraz Blaupunkt. 
Na terenie obozu istniały odgrodzone 
części, m.in. obóz kobiecy. Jeńców 
radzieckich mordowano po przy-
wiezieniu, około 2500 z nich zostało 
zamordowanych na przełomie 1941 
i 1942 roku. W 1944 roku KL Groß
-Rosen stanął na czele potężnego im-
perium podobozów, na które składało 
się ponad sto placówek bardzo zróż-
nicowanych pod względem pełnionej 
funkcji. Filie obozu znajdowały się 
w następujących lokalizacjach. Na 
terenie Czech: Bernarcice, Bílá Voda, 
Brněnec, Chrastava, Hořejší Vrchlabí, 
Jirzecin pod Jedlową, Králíky, Me-
ziměstí, Rychnov u Jablonce nad 
Nisou, Rýnovice, Jabłońca n. Nysą, 
Trutnov Starè Město, Trutnov Libeč, 
Trutnov Pořičí, Smržovka, Žacléř. Na 
terenie Niemiec: Biała Woda Budzi-
szyn, Brandhofen k. Hoyerswerdy, 
Großkoschen w Senftenberg, Ka-
mieniec, Klein Radisch, Kunnerwitz, 
Niederoderwitz k. Żytawy, Niska, 
Rennersdorf k. Löbau, Żytawa. Na 
terenie Polski: Bielawa, Bolesławiec, 
Bolków, Brzeg Dolny, Bukołowo, 
Bukowiec, Brzeg Pępice, Cieplice 
Śląskie, Dzierżoniów, Giebułtów, 
Gorzanów, Gruszeczka, Gubin, Iło-
wa, Jasień, Jelenia Góra, Kamienna 
Góra, Krzystkowice, Książ, Lubawka, 
Marciszów, Mieroszów, Miłoszów, 
Milęcice, Mysłakowice, Niemcza, 
Nowa Sól, Osła, Owińska, Pieszy-
ce, Przybyszów, Przylep, Ruszów, 
Skarbków (część Mirska), Sława, 
Strzegom Grabina, Ścinawka Średnia, 
Świebodzice, Trzebień, Wałbrzych, 
Wierzchowice, Wizów, Wrocław, 
Wrocław Leśnica, Wrocław Psie Pole, 
Zakrze, Zgorzelec, Zielona Góra (dwa 
podobozy). Na obszarze Gór Sowich: 
Głuszyca, Głuszyca Górna, Jedlinka, 

Jugowice Górne, Kolce, Ludwikowice 
Kłodzkie, Olszyniec, Osówka, Soboń, 
Sokolec.
Od 15 sierpnia 1944 roku jeden z 
takich podobozów Aussencommando 
Gassen funkcjonował w pobliżu Jasie-
nia (ówczesnego Gassen). W tym dniu 
przybył tu pierwszy transport składa-
jący się 200 więźniów z Obozu Gross 
– Rosen. Wcześniej w tym miejscu 
byli przetrzymywani angielscy jeńcy 
wojenni. Aussencommando Gassen 
usytuowano na zalesionym terenie, 
około 1 km na północny – wschód  
od miasta w klinie utworzonym przez 
drogi prowadzące do dzisiejszej 
Wiciny oraz Mirkowic. W obozie 
znajdowało się 12 drewnianych bara-
ków, całość poza wartownią otoczona 
była drutem kolczastym , przez który 
przepływał prąd wysokiego napięcia. 
Ilość więźniów w obozie wahała się  
około 1000, byli to wyłącznie męż-
czyźni, których kierowano tu z Obozu 
Koncentracyjnego Gross – Rosen. 
Najliczniejszą grupę wśród nich stano-
wili Polacy, następnie Rosjanie, Fran-
cuzi, obywatele ówczesnej Jugosławii, 
Belgowie, Włosi, Czesi i Litwini. 
Wykorzystywano ich jako bezpłatną  
siłę roboczą do produkcji części do 
samolotów wojskowych w miejscowej 

fabryce. Komendantem obozu był 
Oberscharführer – SS Walter Knop 
(1906 -1991), któremu podlegało 30 
SS – manów.  Nadzór nad więźniami 
podczas pracy w fabryce sprawowali 
także jej pracownicy.
Więźniowie Aussencommando Gas-
sen posiadali wytatuowane numery 
ewidencyjne. Strzyżono im włosy a 
od czoła do potylicy wygalano im 
specjalny pas. Ubrani byli w pasiaki 
obozowe. Pasiaki nie chroniły przed 
chłodem, więc więźniowie próbowali 
się ogrzać się  m.in. podkładając pod 
bluzy papierowe worki. Było to za-
bronione a w przypadku ujawnienia 
więzień otrzymywał karę cielesną. 
Wydawane posiłki nie zaspakajały 
podstawowych potrzeb żywnościo-
wych więźniów. Z głodu nauczyli 
się jeść trawę, która była wyskubana 
na terenie całego obozu. Spali w 
nieogrzewanych barakach na jedno-
piętrowych pryczach do przykrycia 
mając jeden koc. Nieustannie nękały 
ich wszy i inne insekty. Byli bici i 
maltretowani bez żadnych powodów. 
Stosowano wobec nich kary chłosty, 
wielogodzinne „stójki” na mrozie, 
próby ucieczki karano śmiercią po 
uprzednim znęcaniu się nad niedo-
szłym uciekinierem. SS – mani często 
urządzali „gimnastykę”, podczas 
której znęcali się nad więźniami co 
niejednokrotnie kończyło się śmiercią. 
Głód i zimno, ciężkie warunki panują-
ce w obozie, sadystyczne postępowa-
nie załogi oraz wyniszczające tempo 
pracy  (8-10 godzin dziennie  w sys-
temie trzyzmianowym) powodowały 
wysoką śmiertelność wśród więźniów 
(około 10 osób dziennie). Zmarłych 
więźniów zastępowano raz w tygodniu 
transportem z Gross – Rosen.
Największych zbrodni w Aussencom-
mando Gassen dokonano w czasie 
likwidacji obozu oraz podczas jego 
ewakuacji. Z początkiem lutego 1945 
roku  w zawiązku ze zbliżającym się 
frontem radzieckim zaczęto demonto-
wać urządzenia fabryczne a w obozie 
dokonano selekcji więźniów na mo-

gących uczestniczyć w marszu oraz 
wyczerpanych i chorych. 12 lutego 
1945 roku zarządzono ewakuację 
obozu. Niezdolnych do marszu około 
150 więźniów pozostawiono w bara-
kach. Po wymarszu z obozu więźniów, 
pozostałych 150 rozstrzelano a ich 
ciała zakopano w dużym dole, który 
został wykopany kilka dni wcześniej. 
Sformowana kolumna składająca się 
z około 1000 więźniów podobozu 
Gassen miała w ciągu kilku dni dojść 
do Obozu Thekla Filii Obozu Koncen-
tracyjnego Buchenwald położonej pod 
Lipskiem. Na czele kolumny i po obu 
jej stronach szli SS – mani uzbrojeni w 
pistolety maszynowe. Podczas marszu 
więźniowie umierali z głodu, zimna 
i wycieńczenia co kilkanaście kilo-
metrów zarządzano postój w czasie 
którego niezdolnych do dalszego mar-
szu rozstrzeliwano. Droga więźniów 
wiodła przez Trzebiel, Bad Muskau, 
Spremberg i dalej do obozu Buchen-
wald. Więźniom nakazano ubranie się 
w cywilne rzeczy i oznaczono ich na 
plecach czerwoną farbą. Jak podaje 
jeden z ewakuowanych więźniów 
Waldemar Ligięza, w pierwszym 
dniu pochodu, w pobliżu Trzebiela, 
konwojujący Niemcy zastrzelili około 
10 wyczerpanych marszem więźniów. 
Wśród zabitych był znajomy świadka, 

Tadeusz Adamski z Kielc. Spośród 
330 więźniów, którzy dotarli do Obo-
zu Thekla, końca wojny doczekało 
zaledwie kilkunastu. Po latach złożyli 
oni zeznania o zbrodniach w Aussen-
commando Gassen oraz o zbrodniach 
w trakcie jego ewakuacji. Komendant 
obozu Oberscharfuhrer – SS Walter 
Knop stanął przed sądem dopiero w 
1978 roku. Po kilku miesięcznym 
procesie wyrokiem Sądu Krajowego 
w Kolonii został skazany na 9 lat 
więzienia.
24 września 1972 roku w Jasieniu 
postawiono pomnik upamiętniający 
istnienie podobozu. Na pomniku  na-
pisane jest: „Ofiarom hitlerowskiego 
Obozu Filii Gross – Rosen w Jasieniu 
w latach 1944 -1945. Społeczeństwo 
miasta Jasienia”. Obecnie na miejscu 
obozu  na trasie Jasień – Wicina zo-
stała postawiona tablica informująca, 
że w tym miejscu znajdowała się Filia 
Obozu Koncentracyjnego Gross – 
Rosen w Jasieniu oraz symboliczne 
brzozowe krzyże na których napisane 
jest: „Miejsce uświęcone krwią ludzką 
podbitych narodów Europy w latach 
1939-1945 zamordowanych przez nie-
mieckich morderców. Cześć i chwała 
ofiarom!”.

Krzysztof Kowsz

„Żadne korzyści z wojny nie są tak wielkie, aby mogły jej szkodom dorównać”
Andrzej Frycz Modrzewski

FILIA ObOZU KONCENTRACyjNEGO
GROSS – ROSEN W jASIENIU

Obóz Koncentracyjny Gross – Rosen w Rogoźnicy

Komendant Aussencommando 
Gassen, Oberscharführer – SS Walter 

Knop

Brzozowe krzyże na drodze Jasień - Wicina w miejscu istnienia Filii Obozu 
Koncentracyjnego Gross – Rosen w Jasieniu

Pomnik Upamiętniający Filię Obozu Koncentracyjnego Gross – Rosen w 
Jasieniu

W lutowym numerze 
„Magazynu Lubskiego”, 
w artykule: „Co z tym 
kinem?”, red. Cecylia 
Tęciorowska poruszyła 
problem funkcjonowania 
tejże placówki kulturalnej 
w Lubsku. Wiemy zatem, 
jak sprawa ma się 
obecnie i na jaką ofertę 
mogą liczyć widzowie 
odwiedzający salę kinową 
w Lubskim Domu Kultury. 
Dla uzupełnienia, garść 
informacji dotyczących 
dziejów lubskiego kina do 
1991 roku. 
Niemiecka kinematografia narodziła się 
już w latach dziewięćdziesiątych XIX 
wieku (prekursor Max Składanowsky) 
i dosyć szybko okrzepła. Prawdziwy 
jej rozkwit nastąpił po pierwszej wojnie 
światowej, w okresie weimarskim, za 
sprawą takich twórców jak Friedrich 
Wilhelm Murnau, Fritz Lang czy Georg 
Wilhelm Pabst, główny reprezentant fil-
mowego nurtu społecznego. Od początku 
XX stulecia sale kinowe pojawiały się 
w Niemczech jak przysłowiowe grzyby 

po deszczu, ale stan naszej wiedzy nie 
pozwala nam dzisiaj jeszcze stwierdzić 
czy film zawitał już wtedy nad Lubszę. 
W każdym razie kina nie było jeszcze 
wówczas w jego  późniejszej siedzibie: 
w budynku przy dawnej Bahnhofstrasse 
(obecnie Powstańców Wielkopolskich), 
mieszczącym wtedy „Hotel zur Post”, co 
obrazuje zamieszczona obok fotografia. 
Niebawem budynek został gruntownie 
przebudowany i w latach trzydziestych 
dalej pełnił dotychczasową funkcję, 
przyjmując zrazu gości pod starą nazwą, 
później zaś jako hotel „Reichshof”. Do 
jego lewego boku (patrząc vis a vis) 
dobudowano trójkondygnacyjny człon, 
przez którego parter poprowadzono długi 
holl z kabiną projekcyjną, kasą, foyer i 
barem, zaś z tyłu budynku dobudowano 
dużą salę kinową.  Kino funkcjonowało 
pod szyldem „Kammer Lichtspiele”. 
Jakie filmy w nim wyświetlano? Można 
przypuszczać, że były wśród nich głośne 
obrazy z repertuaru światowego, z rodzi-
mej produkcji zapewne słynna „Puszka 
Pandory”, nie mniej znane „Zatracona 
ulica” i „Metropolis”, a w okresie hitle-
rowskiej nocy – cenzurowane kroniki i 
filmy propagandowe, sławiące führera i 
jego zbrodnicze formacje. W styczniu i 

lutym 1945 roku, kiedy ruszyła sowiecka 
ofensywa znad Wisły, filmów już nie 
wyświetlano, a w sali kinowej nocowali 
niemieccy uciekinierzy ze wschodu. To 
już potwierdzony fakt historyczny. Po 
zajęciu miasta przez Rosjan w całym 
budynku mieściły się służby frontowe i 
ich magazyny. W polskich pionierskich 
czasach, w lipcu 1947 roku,  w budynku 
głównym ulokowano dyrekcję Szkoły 
Przysposobienia Przemysłowego nr 36, 
a wyremontowana przez miasto sala 
kinowa zaczęła pełnić swą dawną rolę. 
Po likwidacji szkoły w 1952 roku znów 
zaczął jej towarzyszyć hotel, tym razem 
miejski.
Polskie kino „Patria” ( z łac. ojczyzna) 
przy ulicy Powstańców Wielkopol-
skich rozpoczęło działalność 1 maja 
1947 roku, jako jedno z pierwszych i 
najlepszych na Środkowym Nadodrzu. 
Kierownikiem placówki, dysponującej 
salą na 350 miejsc i podległej „Filmowi 
Polskiemu”, został Antoni Czajkowski, a 
po nim funkcję tę pełnili m.in. Walerian  
Bielerzewski i Stanisław Popowski. Od 
pierwszych lat lub niewiele później pra-
cowali tam operator Wawrzyniec Derda, 
bileter Andrzej Podsadecki, operatorzy 
Bronisław Żelazny i Zdzisław Błondek, 

kolejny kierownik Aleksander Kalwaj, 
kasjerki  Zofia Krzekotowska, Jadwiga 
Żołek oraz Zofia Trzeciak (Pyzińska), 
która została następnym szefem pla-
cówki. Wśród filmów wyświetlanych w 
pierwszym roku były francuskie obrazy 
„Romans pajaca” i „Ulica złoczyńców”, 
radziecki „Bohaterowie pustyni” oraz 
film produkcji szwajcarskiej. W 1949 
roku seanse filmowe odbywały się w 
„Patrii” od środy do niedzieli. W trakcie 
remontu w latach pięćdziesiątych filmy 
wyświetlano w sali kinowej tzw. „Sta-
rego teatru” (dzisiaj sala gimnastyczna 
ZSOiE), zwanej też niekiedy kinem 
„Bałtyk”. Od 1965 roku kino posiadało I 
kategorię, a po modernizacji w 1974 roku 
otrzymało najnowocześniejszą wówczas, 
ksenonową aparaturę projektową. O 
popularności X Muzy w społeczeństwie 
lubskim w latach pięćdziesiątych - sie-
demdziesiątych świadczy fakt, iż niemal 
corocznie odnotowywano  ponad 90 
tys. widzów, a w 1962 roku było ich aż 
169.946. W latach 1947-1974 około 5 
tys. tytułów obejrzało w sumie 3 mln 
widzów. W 1980 roku ich liczba spadła 
do 65.460, a później już sukcesywnie ob-
niżała się do kilkunastu zaledwie tysięcy 
rocznie u schyłku lat osiemdziesiątych. 

Coraz większa dostępność telewizorów, 
z czasem także magnetowidów, oraz brak 
dbałości gestora o odpowiedni standard 
„Patrii” przesądziły o likwidacji lubskie-
go kina w 1991 roku. Do pięknej, lecz już 
bezpowrotnie zamkniętej historii tego 
najpopularniejszego niegdyś miejsca 
rozrywki w mieście należą kolejni jego 
długoletni pracownicy: m.in. Michał 
Solski, Maria Borsuk, Krystyna Kwa-
śnik, Augustyn Gierczak, Jan Ścisło oraz 
ostatnia, od 1979 roku,  kierowniczka 
kina – Janina Karkota.
Takie kino mieliśmy w Lubsku do 
okresu transformacji ustrojowej i rewo-
lucji  technologicznej. Po jego upadku 
salę kinową przekazano miejscowym 
instytucjom oświatowym i kościelnym, 
urządzając w niej salę widowiskową 
„Barka”. Organizowano tam m.in. 
spotkania jasełkowe, misteria oazowe, 
a także dekanalne przeglądy piosenki 
religijnej „Rozśpiewane Anioły”. Nato-
miast hotel wraz z zapleczem kinowym 
nabył prywatny przedsiębiorca z Lubska, 
urządzając w dawnym hollu funkcjonal-
ną salę przyjęć pod ładną nazwą „Dom 
Weselny w Starym Kinie”. Tak, tak – w 
starym kinie. Łza się w oku kręci …

Władysław Mochocki

O hISTORII KINA W LUbSKU
SłóW jESZCZE KILKA
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HISTORIA HI STORI A

W lutowym numerze „Magazynu 
Lubskiego” zaproponowaliśmy 
mieszkańcom miasta, aby w dys-
kusji publicznej rozważyć pomysł 
zmiany dotychczasowych akcentów 
w funkcji memoratywnej placu 
Lucjana Grzei. Po przeprowadzo-
nej zgodnie z prawem likwidacji 
znajdującego się tam tzw. „pomnika 
wdzięczności armii radzieckiej”, 
wydaje się, że nic nie stoi na prze-
szkodzie, by ten piękny miejski 
skwer parkowy „oddać” w symbo-
liczne władanie Tym, z których je-
steśmy najbardziej dumni. Potrzebę 
urzeczywistnienia takiego zamysłu 
uzasadnia fakt, iż patronem tego 
urokliwego miejsca jest Lucjan 
Grzeja, jeden z wielce zasłużonych  
badaczy historii regionu i naszego 
miasta. Trudno o lepszą rekomen-
dację. Można być przekonanym, 
że stworzenie w  parku przy ul. 
Bohaterów swoistego monumentu 
pamięci lokalnej, stanie się pożąda-
nym przyczynkiem do utrwalania w 

przestrzeni publicznej zapisu miej-
scowych dziejów, co niesie za sobą 
również istotny walor edukacyjny.

***
A wybitnych rodowitych lubszczan 
lub tych zasłużonych ponadlokalnie 
osób, które w Lubsku czasowo miesz-
kały bądź też swoją działalnością na 
zewnątrz przydawały mu splendoru, 
mieliśmy wielu. Wspomnijmy w po-
rządku chronologicznym najważniej-
szych z nich, zastrzegając, iż z uwagi 
na relatywizm opinii i brak wypraco-
wanych kryteriów wyboru – przegląd 
to  subiektywny i dalece niepełny.

***
Jan Rak starszy (brak danych-1501), 
zapisywany również jako Aesticam-
pianus, Rak, od nazwy rodzinnego 
miasta przyjął też nazwisko Sommer-
feld; filozof, pisarz, poeta, humanista 
renesansowy; syn mieszczanina Ma-
cieja,  Od 1479 roku studiował teolo-
gię, filozofię i astronomię w Akademii 
Krakowskiej; późniejszy jej profesor i 
wykładowca, dziekan Wydziału Sztuk 
Wyzwolonych. Objaśniał dzieła filo-
zoficzne i literatury klasycznej Ary-
stotelesa, Cycerona, Seneki i innych 
twórców starożytnych, był również 
autorem licznych dzieł i przekładów, 
m.in.: Grammatica Petri Heliae uti-

lissima veri Prisciani imitatoris cum 
[…] brevi quadam commentatione in 
eundem i podręcznika Modus episto-
landi […] viginti genera epistolarum 
complectens. Zaskarbił sobie tym  
uznanie w kręgach naukowych Krako-
wa. Zaprzyjaźniony z nim niemiecki 
humanista Konrad Celtis nazwał go 
nawet księciem filozofów. Cenili go 
również Filip Kallimach i Wojciech 
z Brudzewa. Zmarł w Krakowie w 
1501 roku.

***
Jan Rak młodszy (1457-1520), w 
historii nauki i literatury znany jako  
Sommerfeld młodszy lub Aesticam-
pianus, Rhagius; kuzyn Jana Raka 
starszego; uczony, humanista, poeta, 
profesor  retoryki; syn młynarza Jana. 
Najsławniejszy rodowity lubszczanin 
i najwybitniejszy renesansowy huma-
nista łużycki. W 1490 roku rozpoczął 
studia w Akademii Krakowskiej, 
o rok wcześniej od braci Andrzeja 
i Mikołaja Koperników, z którymi 
utrzymywał osobiste kontakty. W 

1499 roku studiował w Wiedniu, a 
następnie peregrynował do najważ-
niejszych ośrodków kulturalnych 
i naukowych Włoch, Szwajcarii i 
Niemiec. Czas ten spożytkował na 
aktywne studiowanie dzieł filozofii i 
literatury antycznej, poznawanie ro-
dzących się nurtów humanistycznych 
oraz rozwijanie własnej twórczości 
naukowej i literackiej. W 1501 roku 
dotarł do Moguncji, obejmując na 5 
lat uniwersytecką katedrę profesora 
retoryki i etyki. W 1512 roku udał się 
do Rzymu, by odebrać doktorat z teo-
logii. Wracając do Niemiec wygłosił 
cykl wykładów na Sorbonie w Paryżu. 
W 1517 roku osiadł w Wittenberdze, 
gdzie na tamtejszym uniwersytecie 
prowadził wykłady z Historii natural-
nej Pliniusza Starszego. Jako profesor 
uniwersytetów w Moguncji, Frankfur-
cie nad Odrą, Lipsku, Paryżu, Kolonii, 
Wittenberdze – wszędzie skostniałej 
scholastycznej metodzie nauczania 
przeciwstawiał jasność myśli huma-
nistycznej, kształtowanej na lekturze 
filozofii i literatury klasycznej, którą 
tam objaśniał i wykładał. Swoje stano-
wisko zawarł w ogłoszonym drukiem 
dziele Oratio Lypsi habita coram 
Universitate…. Ogłosił drukiem zbiór 
wykładów z gramatyki, retoryki i 

etyki. Był autorem przyjętych z uzna-
niem zbiorów poetyckich, m.in. Epi-
grammata. Ich kunszt docenili papież 
Aleksander VI, obdarzając go „laurem 
poetyckim”, oraz cesarz Maksymilian 
I – „poetyckim wawrzynem”. Utrzy-
mywał rozliczne kontakty naukowe i 
towarzyskie. W Krakowie studiował 
razem z Mikołajem Kopernikiem, 
zaprzyjaźnił się z Konradem Celtisem. 
W schyłkowym okresie życia zaliczał 
się do przyjaciół Marcina Lutra, Filipa 
Melanchtona i Urlyka von Hutten, 
którego był mistrzem. Nigdy nie zapo-
mniał o rodzinnym mieście, o bliskich 
mu stronach. Swoje łużyckie korzenie, 
małą ojcowiznę sławił w poetyckich 
strofach. Zmarł w Wittenberdze w 
1520 roku. 

***
Gerhard Domagk (1895-1964), 
urodzony w Łagowie; niemiecki le-
karz patolog i mikrobiolog, profesor 
medycyny, laureat Nagrody Nobla w 
tej dziedzinie. W młodości, od 1901 
do 1914 roku, mieszkał z rodzicami 
w Lubsku i tu uczęszczał do szkoły 
powszechnej. W 1921 roku ukończył 
medycynę na Uniwersytecie w Kilo-
nii. Po uzyskaniu doktoratu habilito-
wał się w dziedzinie patologii ogólnej 
i anatomii patologicznej. Od 1925 
roku pracował na Uniwersytecie w 
Münster, gdzie 3 lata później otrzymał 
nominację profesorską. Ukoronowa-
niem jego osiągnięć naukowo-ba-
dawczych było wynalezienie leków z 
grupy sulfonamidów i wprowadzenie 
ich do terapii przeciwgruźliczej, za co 
w 1939 roku otrzymał Nagrodę Nobla. 
Po II wojnie światowej skupił się na 
badaniach nad zwalczaniem gruźlicy 
i wykorzystaniem chemioterapii w 
leczeniu chorób nowotworowych. 
Marzył o odwiedzeniu rodzinnego 
Lubska, w  którym spoczęli na zawsze 
jego rodzice, jednak uniemożliwiły 
mu to względy polityczne. Najwięk-
szy uczony związany z naszym mia-
stem zmarł 24 kwietnia 1964 roku w 
bawarskim Burgbergu. Pochowany 
został na cmentarzu w Telgte w po-
bliżu Münster.

***
Franciszek Bara (1921-1946), uro-
dzony we wsi Szalowa, pow. Gorlice; 
plut., partyzant Armii Krajowej, ps. 
„Sęp”, uczestnik konspiracji antyko-
munistycznej, „Żołnierz Wyklęty”; 
człowiek niezłomny, wielki patriota. 
W czasie wojny członek oddziału 
AK dowodzonego przez por. Feliksa 
Nowaka, ps. Śmiały”, działającego w 
Małopolsce, a następnie 3 Batalionu 1 
Pułku Strzelców Podhalańskich Armii 
Krajowej, w którym dowodził sekcją 
do wykonywania wyroków śmierci na 
kolaborantach i konfidentach Gestapo. 
Ranny w jednej z akcji bojowych, 
wsławił się brawurową ucieczkę 
Niemcom ze szpitala w Gorlicach. 
Po wojnie ukrywał się w Lubsku i 
pod nazwiskiem Edward Zygadło 
zawiązał tajną grupę zbrojną AK/WiN 
(Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość), 
prowadzącą działalność kolportażo-
wo-propagandową. Jej celem była 
walka o odzyskanie suwerenności i 
niezawisłości przez Polskę. W maju 
1946 roku uniknął aresztowania i 
zbiegł. Poszukiwany przez Urząd Bez-
pieczeństwa ukrywał  się w okolicach 
Lubska i Drzeniowa. W 1946 roku 
został zdradziecko zastrzelony przez 
członka oddziału, współpracującego z 
UB. Został pochowany na cmentarzu 
komunalnym w  Lubsku.

***
Walerian Bielerzewski (1906-1983), 
urodzony w Kobylinie, pow. Kroto-
szyn; kupiec, samorządowiec, jeden 
z najbardziej zasłużonych urzędników 
w powojennych dziejach Lubska. 
Był pierwszym wiceburmistrzem i 
trzecim z kolei burmistrzem miasta: 
od 20.12.1945 do 15.05.1948 roku. 
Jego ekipa w krótkim czasie potra-
fiła uruchomić miejscowy przemysł, 
opracować lokalny plan trzyletni 
odbudowy gospodarczej 1947-1949, 
otworzyć gimnazjum, wyremontować 
obiekty komunalne, w tym gazow-
nię. W 1948 roku stał się członkiem 
współzałożycielem Spółdzielczego 
Banku Ludowego.  Był człowiekiem 
spolegliwym, wrażliwym na krzywdę 

ludzką. Zmarł w 1983 roku we Wscho-
wie i tam został pochowany.

***
Janusz Smoleński (1908-1983), 
urodzony w Kutnie; wojskowy lekarz 
medycyny, mjr Wojska Polskiego, 
uczestnik kampanii wrześniowej, 
Kleeberczyk, Kawaler Krzyża Virtuti 
Militari; dyrektor szpitala miejskie-
go w Lubsku, działacz społeczny i 
samorządowy. W marcu 1945 roku 
powołany do Wojska Polskiego. Jako 
naczelny lekarz 33 Pułku Artylerii 
Lekkiej 11 Dywizji Piechoty, w czerw-
cu 1945 roku przybył do pobliskiego 
Jasienia. Zdemobilizowany w maju 
1946 roku zamieszkał w Lubsku, 
gdzie od 1.07.1946 do 31.08.1950 
roku pełnił funkcję dyrektora Szpitala 
Miejskiego. Człowiek bardzo zasłu-
żony dla rozwoju służby zdrowia w 
mieście: przeprowadził reorganizację 
szpitala, uporządkował jego gospo-
darkę księgowo-finansową, zadbał 
o lepsze zaopatrzenie placówki w 
żywność i leki. Zmarł w 1983 roku w 
Kutnie, gdzie spoczął na miejscowym 
cmentarzu.

***
Stanisław Grzebała (1911-1995), 
pochodził z Radomia; ppor. Wojska 
Polskiego, oficer 16 Samodzielne-
go Batalionu Saperów 11 Dywizji 
Piechoty Wojska Polskiego, którego 
sztab stacjonował w 1945 r. w Lubsku; 
mgr inż. (Politechnika Warszawska 
1930-1934, Politechnika Wrocław-
ska 1949), wybitny fachowiec w 
zakresie inżynierii komunalnej. Jako 
dowódca przeprowadzał ze swoimi 
saperami niebezpieczną operację 
rozminowywania szerokiego terenu 
na podejściach do Nysy Łużyckiej. W 
październiku 1945 roku zdemobilizo-
wany z wojska osiedlił się w naszym 
mieście i swoje inżynierskie doświad-
czenie spożytkował dla uruchomienia 
nieczynnych urządzeń komunal-
nych. Został wówczas kierownikiem 
Placówki Energetycznej, zarządzał 
także wodociągami miejskimi. Jako 
kierownik Zakładów Użyteczności 
Publicznej (1946-1947), później dy-

rektor Miejskich Zakładów Urządzeń 
Publicznych (1947-1949), uruchomił 
infrastrukturę energetyczną miasta i 
16 pobliskich wsi (1945-1947), wodo-
ciągi (1945-1946) i gazownię miejską 
(1947).  Wyjechał do Wrocławia w 
1949 roku; później mieszkał w Ło-
dzi. Jeden z najbardziej zasłużonych 
mieszkańców Lubska w jego powo-
jennej historii. Zmarł w 1995 roku.

***
Hubert Wagner (1941-2002), uro-
dzony w Poznaniu; późniejszy członek 
kadry narodowej siatkarzy, trener 
drużyny mistrzów świata (1974) i 
olimpijskich (1976) w siatkówce 
mężczyzn. Jego ojciec, Romuald 
Wagner, został skierowany do pracy 
w Lubsku jako kierownik admini-
stracyjny fabryki włókienniczej przy 
ul. Krakowskie Przedmieście. W roku 
szkolnym 1947/48 uczęszczał do kla-
sy pierwszej w Szkole Powszechnej 
(obecnie Szkole Podstawowej nr 2), 
a w następnym do klasy drugiej. Z 
zachowanych opisowych świadectw 
i arkuszy szkolnych wynika, że 
naukę rozpoczął rok wcześniej, był 
uczniem bardzo zdolnym, ponad wiek 
sprawnym ruchowo. W listopadzie 
1948 roku wyjechał z rodzicami do 
Poznania. Po latach, będąc zawodni-
kiem kadry narodowej w siatkówce, 
zdobył wraz z drużyną brązowy medal 
Mistrzostw Europy w 1967 oraz 5 
miejsce na Igrzyskach Olimpijskich 

w Meksyku w 1968 roku. W latach 
1963-1971 w reprezentacji Polski ro-
zegrał 194 mecze, w tym przez wiele 
lat jako kapitan drużyny. Jednakże 
największe triumfy święcił jako trener 
drużyny narodowej siatkarzy. Zdobył 
z nią złote medale Mistrzostw Świata 
w Meksyku w 1974 oraz Igrzysk 
Olimpijskich w Montrealu w 1976 
roku. Ponadto w latach 1975 i 1983 
wywalczył z drużyną wicemistrzo-
stwo Europy, a w 1985 – czwarte 
miejsce. 13 marca 2002 roku zginął 
w wypadku samochodowym. Został 
pochowany na Cmentarzu Północnym 
w Warszawie.

***
Jerzy Piotr Majchrzak (1940-2011), 
urodzony w Senftenbergu (Niemcy); 
historyk, regionalista, archiwista, ger-
manista, etnograf; profesor Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Gó-
rze oraz Wyższej Szkoły Zawodowej 
Administracji Publicznej w Sulecho-
wie; doktor habilitowany; lubski dzia-
łacz oświatowy i kulturalny, zasłużony 
badacz dziejów Lubska. Studia magi-
sterskie z zakresu germanistyki odbył 
na Uniwersytecie Adama Mickiewicza 
w Poznaniu (1964), doktorat (1978) 
na Uniwersytecie Brandenburskim w 
Poczdamie w dziedzinie  literaturo-
znawstwa niemieckiego, habilitacja 
(1986) na Uniwersytecie Drezdeńskim 
ze stosunków polsko-niemieckich w 
XIX wieku. Z Lubskiem związany 

od 1963 do 1974 roku. Pracował jako 
nauczyciel języka niemieckiego i 
wychowania muzycznego w Liceum 
Pedagogicznym oraz Liceum Ogól-
nokształcącym. W latach 1968-1970 
pełnił funkcję kierownika Powiatowe-
go Domu Kultury w Lubsku; był też 
w tym okresie (1967-1973) prezesem 
prężnie działającego Lubskiego To-
warzystwa Kultury. Po wyjeździe z 
Lubska długoletni dyrektor Archiwum 
Państwowego w Zielonej Górze oraz 
wykładowca Uniwersytetu Europej-
skiego Viadrina we Frankfurcie n/
Odrą. Jeden z najlepszych populary-
zatorów historii regionalnej polskich 
Łużyc i Środkowego Nadodrza, 
autor licznych książek, szkiców i ar-
tykułów prasowych na temat dziejów 
miejscowości i rodów łużyckich.  W 
jego znaczącym dorobku badawczym 
wymienić należy książki: „Terra Sa-
rove. Ziemia Żarska – Czas i Ludzie” 
(1995) oraz „Encyklopedię Ziemi Żar-
skiej” (2002), stanowiącą edytorskie 
wydarzenie w skali kraju. Więzi P. 
Majchrzaka z Lubskiem zawsze były 
bardzo silne. Na temat historii miasta 
i okolicznych miejscowości snuł on 
swoje opowieści, m.in. „Lubski parnas 
literacki” na łamach „Magazynu Lub-
skiego” (1992-1995), później także na 
kartach „Kroniki Ziemi Żarskiej”. Jest 
autorem książki „Miasto ze złotym 
lwem w herbie. Opowieści o dawnym 
Lubsku na nowo opowiedziane”, wy-
danej w 1998 roku. Doceniając zasługi 
Profesora na niwie popularyzowania 
historii lokalnej oraz promowania wi-
zerunku miasta w szerszej, zewnętrz-
nej perspektywie, w 1998 roku Rada 
Miejska przyznała mu najwyższe 
wówczas miejscowe wyróżnienie: 
„Za Zasługi dla Rozwoju Miasta i 
Gminy Lubsko”. Zmarł 2 marca 2011 
roku. Pochowany został na cmentarzu 
komunalnym w Świebodzinie.

***
I wreszcie Lucjan Grzeja (1924-
1989), germanista i rusycysta, pre-
kursor nurtu regionalistycznego i 
krajoznawstwa w dawnym powiecie, 
a później w gminie Lubsko; badacz 

dziejów lokalnych i regionalnych, 
wybitny sorabista. Jego sylwetkę 
prezentujemy w artykule obok.

***
Długa jest lista tych mieszkańców lub 
miłośników Lubska, którzy zasługują 
na upamiętnienie  imiennymi tablicz-
kami bądź w jakiejkolwiek innej 
przestrzennej formie. Wymieńmy 
jeszcze niektórych z nich: Joachim 
Möller (1659-1733), autor „Kroniki 
Lubska”, bezcennego źródła o dzie-
jach miasta; poczytna niegdyś pisarka 
niemiecka, autorka „Złotej Elżuni” 
Eugenia John „Marlitt” (1825-1887); 
romantyczny poeta Gustav Adolf 
Schmidt (1836-1891). Jest wśród 
nich Karl Schlüter, długoletni bur-
mistrz Sommerfeld / Lubska w latach 
1888-1915, który przyczynił się do 
wybudowania połączeń kolejowych 
z Tuplicami i Krosnem Odrzańskim. 
Wspomagał go w tym Oskar Lange, 
właściciel największej fabryki tekstyl-
nej w mieście, twórca włókienniczej 
szkoły zawodowej. Z powojennego, 
polskiego okresu, wykraczające poza 
lokalne opłotki artystyczne i naukowe 
znaczące zasługi dla miasta położyli 
m.in. wybitny artysta plastyk Wło-
dzimierz Trofimow (1894-1986) oraz 
uznany regionalista i sorabista Witold 
Piwoński z Żar (1930-2005), który 
odkrywał zamierzchłe dzieje Lubska. 
Niepełna ta lista czeka na merytorycz-
ne uzupełnienie.

***
Obecny plac Lucjana Grzei od 
prawie stu lat pełni rolę publicznej 
przestrzeni memoratywnej. W 
końcowym okresie niemieckiego 
Sommerfeld, na dawnym Wilhel-
msplatz, stał tutaj pomnik cesarza 
Wilhelma I, któremu wdzięczni ro-
dacy dziękowali w ten sposób za po-
bicie Francuzów i godne cesarstwa 
zjednoczenie Niemiec. Popiersie po 
wojnie zrzucono z cokołu i po ide-
ologicznych retuszach, w 1951 roku 
w jego miejsce pojawił się stożkowy 
obelisk z czerwoną gwiazdą, sławią-
cy bohaterstwo i „braterską pomoc 
sowieckiej armii”, niesione na 

tankach rzekomo nie od 1939, a od 
1941 roku. W 2006 roku kształt po-
mnika zmieniono, zniknęła gwiazda, 
lecz zakłamujące rzeczywistość 
tablice inskrypcyjne pozostały. 
Wypieszczone samorządową ręką 
za pieniądze nie pytanego o zdanie 
podatnika, wciąż legitymizują fałsz 
historyczny – mit założycielski 
państwa wasalnego Moskwy i jego 
nadlubszańskich obrońców. A ci tak 
przyssali się do cokołu determinacją 
bezideowego moralnego bezwstydu, 
że dopiero prawne nakazy płynące z 
suwerennej już Warszawy, zdołały 
ich z trudem i w poczuciu doznanej, 
sierocej krzywdy oderwać od ide-
ologicznego ołtarza. Nastał czas, by 
temu miejscu nadać nową symboli-
kę. Najbezpieczniej i najuczciwiej  
już bez admiratorów i wyznawców 
acien regime z ratusza i „ludu”, bo 
ci, w odczuciu większości mieszkań-
ców grodu Janów Raków, ostatecz-
nie się skompromitowali. Nie wypo-
wiadamy się co do kształtu i formy 
oczekiwanej ekspozycji przestrzen-
nej. Jest to zadanie dla plastyków, 
autorów form przestrzennych – a 
szczęściem zacne ich grono mamy 
u siebie nad Lubszą – skupionych 
twórczo w Lubuskim Stowarzysze-
niu Malarzy-Rzeźbiarzy-Fotogra-
fików „MARFO”. Liczymy na ak-
ceptację idei i pomoc w jej realizacji 
ze strony miejscowych organizacji 
pozarządowych o profilu społeczno
-kulturalnym, takich chociażby jak 
Stowarzyszenie Pamięci Wyklętych, 
Stowarzyszenie Promocji Wschod-
nich Łużyc, Bractwo Miłośników 
Łużyc czy Stowarzyszenie Przy-
jaciół Ziemi Lubskiej. Redakcja 
„Magazynu Lubskiego” – jako 
najstarszy stażem i zaangażowa-
niem instytucjonalny rzecznik owej 
inicjatywy, deklaruje się wspierać 
jej realizację, udostępniając swoje 
tradycyjne i internetowe łamy 
wszystkim tym, którzy zechcą się 
rzeczowo wypowiedzieć w tej oby-
watelskiej sprawie.

Władysław Mochocki

Plac Lucjana Grzei miejscem pamięci lokalnej?
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HISTORIA HI STORI A

Jesienią 1918 roku, po 123 latach 
politycznego niebytu,  Polska po-
wróciła  na mapy Europy i Świata. 
O przyczynach klęski Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej i plątaninie  dróg, 
jakie przeszedł Naród od  zniewolenia 
u schyłku XVIII stulecia, do wywalcze-
nia upragnionej wolności  w drugiej 
dekadzie XX wieku, chcemy opowie-
dzieć na naszych łamach w nieco innej, 
mniej oficjalnej konwencji – w nar-
racji opartej o sugestywne przekazy 
polskiego malarstwa batalistycznego.  
A opowieść tę, świadomie zawierającą 
czytelne wątki edukacyjne, rozpo-
czynamy od Konfederacji barskiej 
1768-1772 – pierwszego faktycznie, 
polskiego powstania narodowego. 
W 250 rocznicę tego patriotycznego 
zrywu niepodległościowego naszych 
przodków, Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej ustanowił rok 2018 Rokiem 
Konfederacji Barskiej.
 

Konfederacka barska 
1768-1772.
Majowy, pochmurny poranek, 23 maja 
1771 roku. Na polach Lanckorony 
szlacheckie pospolite ruszenie modli się 
przed bitwą z wojskami rosyjskimi, które 
przyprowadził tu sam Suworow. Pobity 
kilka dni wcześniej na szańcach Tyńca; 
tutaj, za kilka godzin, weźmie krwawy 
odwet na oddziałach zbrojnego związku 
szlachty polskiej. Konfederacji  zawią-
zanej  trzy lata wcześniej w podolskim 
Barze. W ten sposób manifestowano 
swój sprzeciw wobec zniewalającej 
Ojczyznę ingerencji imperatorowej Rosji 
Katarzyny II i uległego, osadzonego z jej 
woli na tronie polskim króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego. W utrzyma-
nym w pogodnej tonacji barw obrazie Ar-
tura Grottgera konfederaci wpatrzeni w 
Niebo, wznoszą ręce i modły ku Bogu, a 
spływająca na nich jasnozłocistość, zdaje 
się być wyrazem Boskiej przychylności. 
Tymczasem nad ich głowami  kłębią się 
chmury, dziwne w kształtach, przywołu-

jące moc niedobrych skojarzeń. Pierwsi 
powstańcy zdają się tego nie widzieć. A 
przecież uprzednie, wielowiekowe winy, 
trzeba przódy odkupić  karą. Opatrzność 
jest sprawiedliwa lecz sroga. Na jej 
przychylność przyjdzie dopiero czas. 
Na płótnie Grottgera, w tle, urokliwy 
romantycznie las. Wtedy zagajnik. Tam 
dokonała się rzeź. Dzisiaj tam kapliczka.

***
Rzeczpospolita szlachecka słabła od 
zarania siedemnastego wieku, chociaż 
euforia szeregiem triumfów bitewnych 
i wygranych wojen, długo nie dawała 
otrzeźwieć. A kiedy to otrzeźwienie w 
końcu przyszło, było już za późno.  Szes-
nastowieczną demokrację szlachecką, 
zasłużoną dumę polskiego parlamen-
taryzmu, rychło zastąpiła oligarchia 
magnacka, budująca swoją potęgę 
kosztem wysysanej władzy monarszej. 
Nie zawsze zgodna z polską racją stanu 
polityka  dynastyczna rodzimych Wazów, 
szerząca się anarchia szlachty i sobie-

państwo senatorskich panów, żywiły 
wzajemną nieufność poddanych i tronu. 
Liberum veto – to prawo kardynalne, 
którym w 1652 roku po raz pierwszy 
zerwano sejm, przez następne odsłony 
dziejowych, królewskich korowodów 
miało zupełnie sparaliżować system 
państwowej decyzyjności. Gdy państwa 
ościenne osadzały swoje potęgi na tyranii 
bądź absolutyzmie, słaby król polski 
musiał ustawicznie zabiegać u szlachty 
o grosz na wojsko. I tego grosza i wojska 
zawsze brakowało. W granice Rzeczypo-
spolitej wlewali się już Turcy, Tatarzy, 
Moskale, a tu dopiero zwoływano sejmy 
nadzwyczajne dla uchwalenia podatków, 
ogłaszano zaciągi zawodowego wojska, 
albo wici dla skrzyknięcia niekarnych 
kup szlacheckiego pospolitego ruszenia. 
Powstania kozackie rozpalały dzikie pola 
i bezkresne ziemie królewiąt kresowych, 
a szwedzkie najazdy zalewały całe 
zachodnie, ludne i bogate  dzielnice pań-
stwa. Zdrajców nie brakowało. Brako-
wało dobrego żołnierza; szczęściem wo-
dzów mieliśmy znamienitych i dlatego 
Rzeczpospolita Obojga Narodów jeszcze 

trwała. Przetrwała szwedzką inwazję 
armii Karola X Gustawa, rozlewającą się 
po Litwie i na wszystkie rdzenne krainy 
Korony. Oparła się Jasna Góra, broniona 
przez przeora Augustyna Kordeckiego, 
ukazanego w tak marsowej pozie na 
płótnie Franciszka Kondratowicza.

A atak na  to święte dla Polaków miej-
sce, wywołał oburzenie prostego ludu 
i wzmógł opór wojska. Odstępujące 
uprzednio króla i przechodzące na stro-
nę Szwedów oddziały polskie, zaczęły 
powracać pod monarszy majestat, a pro-
wadzący skutecznie wojnę podjazdową 
regimentarz Stefan Czarniecki, wsparty 
został przez wojska wpływowych  ma-
gnatów w Koronie i na Litwie. W obronie 
kraju zawiązana została konfederacja 
tyszowiecka. W katedrze lwowskiej król 
Jan Kazimierz zawierzył Rzeczpospo-
litą opiece Matce Boskiej, uroczyście 
ogłaszając Maryję Królową Korony 
Polskiej. Rosnący opór armii koronnej i 
zmieniające się sojusze międzynarodowe 
doprowadziły do wyparcia Szwedów. 
Ale Potop szwedzki 1655-1660 pozo-
stawił po sobie pożogi i zgliszcza, z 
których niewiele dało się już wydusić dla 
podratowania koronnego skarbca. Pań-
stwo było osłabione jak nigdy, okrojone 
terytorialnie. Wyludniły się całe połacie 
kraju, pojawiły się głód, choroby, zarazy, 
a dzika, głodna zwierzyna podchodziła 
pod wiejskie obejścia w poszukiwaniu 
pożywienia. „Wilcy wyją”, powtarzali 
strwożeni chłopi po chałupach. Prawie 
co drugi mieszkaniec Rzeczypospolitej 
stracił życie, zniszczeniu bądź grabieży 
uległa ponad połowa jej majątku; kraj 
cofnął się w swoim rozwoju o około 100 
lat. Czterej ponurzy jeźdźcy Apokalipsy 
równie wyniszczająco mieli się przeje-
chać po jej ziemiach dopiero po upływie 
trzech wieków, w okresie najstraszniej-
szej ze światowych wojen.  Rokosz Jerze-
go Lubomirskiego, równie dumnego, co 
obdarzonego iskrą Bożą hetmana banity,  
dopełnił obrazu zniszczenia i upadku. 
Rzeź królewskich oddziałów w 1666 
roku pod kujawskimi Mątwami przelała 
czarę monarszej goryczy. Ten, który 
zaledwie dziesięć lat temu wyzwalał od 
Szwedów pobliskie Bydgoszcz i Nakło, 
teraz swój kunszt wojenny kierował prze-

ciwko władcy, któremu dotąd był wiernie 
służył. Na nic zdały się wysiłki króla, 
już na sejmie w 1661 roku usiłującego 
przeforsować plany ograniczenia zasady 
jednomyślności głosowania sejmowego 
– tegoż nieszczęsnego liberum veto, 
oraz przeprowadzenia elekcji vivente 
rege – czyli wyboru następcy tronu 
jeszcze za życia panującego monarchy. 
Stronnictwo dworskie przegrało walkę 
o wzmacniającą Rzeczpospolitą reformę 
ustroju sejmowego oraz zapobiegającą 
anarchii bezkrólewia sukcesję i stabil-
ność tronu. Triumfowały ościenne dwory 
i ich polskie, przeciwne wzmocnieniu 
władzy królewskiej stronnictwa. Skła-
dając w 1668 roku królewską koronę, 
Jan Kazimierz, przepowiedział rozbiory 
słabej, rozgrywanej przez sąsiadów 
Polski, a jego złowieszcze słowa miały 

się wypełnić za nieco ponad 100 lat: 
Pójdzie Polska na zatracenie narodów. 
Moskwa i Ruś odwołają się do ludów 
jednego z niemi języka i Litwę dla sie-
bie przeznaczą. Granice Wielkopolski 
staną otworem dla Brandenburczyka, 
a przypuszczać należy, iż o całe Prusy 
certować zechce… Wreszcie Dom 
Austriacki, spoglądający łakomie na 
Kraków, nie opuści dogodnej dla sie-
bie sposobności i przy powszechnym 
rozrywaniu państwa nie wstrzyma 
się od zaboru. 

***

Czas panowania sławnego w Europie 
wodza i króla Jana III Sobieskiego 
był tylko piękną, dziejową efemerydą. 
Wielka wiktoria wiedeńska nie została 
wyzyskana politycznie przez Polskę 
i inni zbierali jej owoce. Wszystko to 
późniejsze, co przyniósł „oświecony” 
wiek osiemnasty, było już tylko wyni-
kiem słabości państwa, odziedziczo-
nej po siedemnastowiecznej zapaści. 
Wygrana przez Rosję wielka wojna 
północna 1700-1721 oddała Augusta 
II, pierwszego z saskich Wettynów na 

tronie polskim, w ręce zwycięskiego, 
wszechpotężnego teraz Piotra I. Po toczą-
cej kraj wojnie domowej, ten stawał się 
głównym gwarantem jego królewskiego 
trwania, interesownym rozjemcą między  
majestatem a poddanymi. Nie pomogły 
próby królewskiej emancypacji. W 1720 
roku Rosja i Prusy zagwarantowały 
wspólnym traktatem nienaruszalność 
dotychczasowego ustroju Polski, z za-
chowaniem osłabiających państwo zasad 
i przywilejów: wolnej elekcji, liberum 
veto i swobód szlacheckich. „Nierządem 
Polska stoi” – powtarzali światli poeci i 
mężowie stanu. Mimo pierwszych oznak 
ożywienia gospodarczego, bo kraj prze-
stawał być wreszcie „karczmą zajezdną” 
dla obcych armii; mimo nieśmiałej 
poświaty rozbudzania umysłowego, po-
stępowała powolna utrata suwerenności 
państwowej. Narzucony przez Rosję 
syn Augustowy, August III, okazał się 
władcą nieudolnym i powolnym swym 
protektorom. W kraju panowała anarchia, 
stronnictwa obcych dworów zrywały 
sejmy. Na 16 zwołanych sejmów, 14 
zostało zerwanych lub rozeszło się z 
niczym. Nie sprzyjały również królowi 
czynniki zewnętrze. Wojna siedmioletnia 
1756-1763 pustoszyła Saksonię, Śląsk i 
Łużyce, gdzie w morzu lamentów i po-
żóg pruscy jegrzy spalili pałac Brühlów 
w Brodach, a przez ziemie litewskie 
i koronne ciągnęły na zachód wojska 
rosyjskie imperatorowej Elżbiety Roma-
nowej, grabiąc wszelkie dobra, żądając 
kwater, jadła i furażu. I jedne i drugie, 
wrogie sobie oddziały, dotarły w tamtych 
czasach także do Lubska, a w mieście, w 
sierpniu 1659 roku, zatrzymał się na dwa 
dni sam król pruski Fryderyk II.

***
Po śmierci ostatniego monarchy Sasa 
imperatorowa Katarzyna II, wspierana 
przez Prusy, osadziła na polskim tronie 
niezamożnego stolnika litewskiego, Sta-
nisława Antoniego Poniatowskiego. Ów 

przystojny jej faworyt z petersburskich 
ich czasów, tak bystrym i łagodnym 
wzrokiem spoglądający na nas z olejnego 
płótna swojego nadwornego malarza, był 
człowiekiem światłym, wszechstronnie 
wykształconym, o horyzontach i ma-
nierach oświeconego Europejczyka. A 
jednocześnie zdawał się być uległym sta-
tystą, znakomicie nadającym się do roli  
wykonawcy jej politycznych planów w 
wasalnym kraju. A te, dzierżąca od 1762 
roku rosyjski tron, ambitna władczyni 
miała dalekosiężne, bowiem poprzez 

podporządkowanie sobie Warszawy 
zmierzała do ugruntowania swych wpły-
wów na europejskich dworach. Obdarzo-
ny koroną w 1764 roku Stanisław August 
i jego stronnicy mieli jej zapewnić 
niezmienność ustroju politycznego, chro-
nionego wymuszonymi gwarancjami 
rosyjskimi, co wiązało się z całkowitym 
zrzeczeniem się suwerenności przez 
Polskę. Wśród żądań cesarzowej było 
także zaniechanie przeprowadzenia 
reform wojskowych i skarbowych. Jako 
pilny polityczny postulat wysuwała 
również  równouprawnienie dysydentów 
(innowierców), bowiem w przyznaniu 
równych praw politycznych  wyznaw-
com prawosławia upatrywała podstaw do 
budowy silnego, prorosyjskiego stronnic-
twa politycznego, z prawem – jak pisał jej 
minister Nikita Panin – uczestnictwa we 
wszystkich polskich sprawach. Wroga 
w dążeniu do realizacji tego zamierzenia 
dostrzegała Katarzyna, i słusznie, w ar-
cykatolickiej, konserwatywnej szlachcie 
– i tutaj posłuszny i wdzięczny król Staś 
miał jej służyć pomocą. Nad wszystkim 
czuwali kolejni ambasadorowie Pe-
tersburga w Warszawie Hermann  von 
Keyserlingk i Mikołaj Repnin, mający 
do dyspozycji regimenty stojącego nie-
opodal królewskiego zamku własnego 
wojska. Tymczasem sprawy przybrały z 
początku nieoczekiwany dla Katarzyny, 
niekorzystny dla Rosji obrót, albowiem 
świeżo namaszczony monarcha, wcale 
nie myślał urzeczywistniać hegemoni-
stycznych planów swojej protektorki i 
poparł program reform, zmierzających 
do wzmocnienia państwa. Na sejmach: 
konwokacyjnym i koronacyjnym w 1764 
oraz następnym, w 1766 roku  sprawa 
równouprawnienia innowierców nie była 
podnoszona przez nastawionych kon-
serwatywnie posłów; przy bierności w 
tej kwestii prokrólewskiego stronnictwa 
reformatorskiego, tzw. „Familii”. Jedno-
cześnie, wykorzystując fakt zgody Rosji 
na skonfederowanie obrad sejmowych –  
a na sejmach zwoływanych pod węzłem 
konfederacji, wzorem tych zbrojnych 
związków szlachecko-wojskowych, 
nie obowiązywała zasada liberum veto 
i uchwały podejmowano większością 
głosów – stronnictwo reformatorskie 
(reprezentowane m.in. przez króla, jego 
braci Kazimierza, Andrzeja i Michała, 
Michała Fryderyka Czartoryskiego, 
Augusta Aleksandra Czartoryskiego, 
jego syna Adama Kazimierza Czartory-
skiego, Michała Kazimierza Ogińskiego, 
Andrzeja Hieronima Zamoyskiego) 
przeprowadziło szereg zmian ustrojo-
wych państwa. Zniesiono liberum veto 
w sprawach skarbowych; prywatne cła,  
wprowadzając cło generalne do skarbu 
państwowego; utworzono odrębne dla 
Korony i Wielkiego Księstwa Litew-
skiego centralne komisje skarbowe i 
wojskowe; wprowadzono zakaz przy-
sięgania posłów na instrukcje poselskie, 
wydawane im przez sejmiki ziemskie. 
Na sejmie 1766 roku wysunięto postulat 
zwiększenia podatków na wojsko,  w 
celu powiększenia jego liczebności, lecz 
odkrywająca po czasie zamysł reforma-
torów Katarzyna doprowadziła do prze-
kreślenia dotychczasowych reform. Nie 
mogąc wszakże uzyskać zgody sejmu na 
zrównanie praw dysydentów i katolików, 
taktycznie wstrzymała forsowanie tego 
zamiaru. Rozgrywając  przebiegłą grę 
polityczną, prowadzoną przez wytrawne-
go polityka, posła nadzwyczajnego Kata-
rzyny przy polskim dworze, ambasadora 
Mikołaja Repnina, zarzuciła wspieranie 
stronnictwa królewskiego, zwracając się 
o wsparcie rosyjskich planów do jego 

przeciwników z obozu republikańsko-
saskiego (reprezentowanego m.in. przez 
Jana Klemensa Branickiego, Franciszka 
Salezego Potockiego i Karola Radziwiłła 
„Panie Kochanku”), domagających się 
abdykacji Stanisława Augusta, ukarania 
Czartoryskich, cofnięcia reform i utrzy-
mania wyznaniowego status quo w kraju. 
W chwili gdy poseł rosyjski skrzykiwał 
do  Słucka i Torunia skonfederowaną 
szlachtę różnowierczą, nieświadomy 
prawdziwych celów obóz konserwa-
tywny, z „błogosławieństwem” Rosji, 
organizował w całym kraju konfederacje 
o antykrólewskim, antydysydenckim 
obliczu. W czerwcu 1767 roku zawiązana 
pod „opiekuńczymi” skrzydłami Repni-
na konfederacja generalna w Radomiu 
przypieczętowała porażkę króla i stron-
nictwa reformatorskiego. Jej marszałek, 
Karol Radziwiłł „Panie Kochanku”, 
przymuszony przez rosyjskiego posła, 
słał do imperatorowej prośby o  objęcie 
„wolności szlacheckich” rosyjską gwa-
rancją. Teraz przyszedł czas na ostateczne 
rozstrzygnięcia. Zwołany w październiku 
1767 roku do Warszawy, obradujący pod 
węzłem konfederacji radomskiej sejm 
delegacyjny (1767-1768), miał zatwier-
dzić wolę Katarzyny we wszystkich 
najważniejszych punktach rosyjskiego 
planu wasalizacji słabego sąsiada, w tym 
równouprawnienia dysydentów. Nie było 
już natomiast mowy o strąceniu z tronu 
potrzebnego teraz Moskwie, słabego i 
upokorzonego króla. Opór części czu-
jących się oszukanymi republikanów 
Repnin złamał siłą. Nakazał porwać i 
wywieźć w głąb Rosji ich przywód-
ców, senatorów: biskupa krakowskiego 
Kajetana Ignacego Sołtyka, biskupa 
kijowskiego Józefa Andrzeja Załuskiego, 
hetmana polnego koronnego Wacława 
Piotra Rzewuskiego oraz jego syna, posła 
podolskiego Seweryna Rzewuskiego. 
Przerażeni senatorzy i posłowie nie 
oponowali, kiedy na rozkaz Repnina wy-
łoniono grupę najbardziej uległych ów-
czesnych parlamentarzystów, tak zwaną 
„Delegację”, do przygotowania pod 
rosyjskimi muszkietami pakietu ustaw 
zgodnych w  duchu i literze z rosyjskimi 
pragnieniami. W lutym 1768 roku sejm 
posłusznie potwierdził nienaruszalność 
szlacheckich praw kardynalnych,  z wol-
ną elekcją, zasadą liberum veto i prawem 
wypowiadania posłuszeństwa królowi 
na czele. Dysydentom  przywracano 
pełnię praw politycznych. Nowy „stary” 
porządek miała zabezpieczać, wprawdzie 
nie dekretowana lecz rzeczywista, obec-
ność rosyjskich pułków. Nie pomogła 
patriotyczna i pożyteczna próba zerwania 
obrad przez posła ziemi kartuskiej Józefa 
Wybickiego, protestującego przeciwko 
rosyjskim gwałtom. Z „woli” sejmu 
gwarantem anachronicznego ustroju 
Rzeczypospolitej stawała się Rosja, w 
osobie jej cesarzowej Katarzyny II. 

***
Ustrojowy korowód sejmów i konfede-
racji został zamknięty. Szlachta czuła się 
oszukana i przez Stanisława Augusta, i 
Katarzynę II. W konsekwencji Konfe-
derację barską: „ w obronie wiary kato-
lickiej i wolności Narodu”, zawiązywano 
29 lutego 1768 roku i przeciw królowi, i 
przeciw Rosji. Pyszny i wyniosły Repnin 
płacił za niedostateczne spacyfikowanie 
Rzeczypospolitej odwołaniem z funk-
cji przy stanisławowskim dworze, a 
tymczasem po całej Rzeczypospolitej 
rozlewał się zbrojny ruch kilkudziesięciu 
lokalnych związków, skupionych wokół 
naczelnego organu władzy: Rady Gene-
ralnej Stanów Skonfederowanych Kon-
federacji Barskiej – Generalność. Ruch 

przybrał ogólnopaństwowy charakter 
jednocząc magnatów, szlachciców, nie 
brakowało w nim mieszczan i chłopów. 
Na czele zbrojnego sprzeciwu stanęli 
marszałek nadworny koronny Jerzy 
August Mniszech i biskup kamieniecki 
Adam Stanisław Krasiński; jego  dowód-
czy trzon  tworzyli:  marszałek  generalny 

konfederacji w Koronie Michał Hiero-
nim Krasiński, regimentarz generalny 
konfederacji w Koronie Joachim Potocki, 
marszałek generalny konfederacji litew-
skiej Michał Jan Pac, jej regimentarz 
generalny Józef Sapiecha. Duchowe 
przywództwo nad konfederatami spra-
wował charyzmatyczny karmelita ks. 
Marek Jandołowicz, kaznodzieja, wizjo-
ner, opiewany w literaturze i malarstwie 
„Ksiądz Marek”. Marszałkiem związku 
wojskowego konfederacji został Józef 
Pułaski. Jednym z najwybitniejszych 
dowódców konfederacji był jego syn,  
Kazimierz Pułaski. Słynny stał się jego 
wielki rajd kawaleryjski z Podkarpacia 
na Podlasie i Litwę, w czasie którego 
stoczył szereg potyczek i bitew z woj-
skami królewskimi i rosyjskim. Przyszły 
twórca kawalerii amerykańskiej, bohater 
dwóch narodów, swoje kawaleryjskie 
doświadczenia zbierał na polach bitew-
nych, wymagających talentu i odwagi. 
Od 31 grudnia 1770 do 14 stycznia 
1771 roku przyszło Pułaskiemu bronić 
Jasnej Góry, a uczynił to skutecznie i 
klasztor po raz kolejny w historii oparł 
się najeźdźcy. Na płótnie Józefa Cheł-
mońskiego widzimy Pułaskiego pro-
wadzącego szarżę kawalerii przeciwko 
rosyjskim oddziałom osławionego Iwana 
Drewicza. Po czterech latach walki kon-
federaci barscy przegrali, lecz obudzone 
pokłady powinności obywatelskiej, 
odpowiedzialności za Rzeczpospolitą, 
miały zaprocentować w przyszłości. 
W toku dramatycznych wydarzeń nie-
tolerancyjna szlachta przeistaczała się 
w patriotycznych obrońców Ojczyzny, 
nękanej i niewolonej przez obcych. 
Historycy szacują, że konfederacki zryw 
ogarnął około 100 tysięcy uczestników. 
Po klęsce konfederacji rozpoczęły się 
pierwsze masowe zesłania Polaków na 
Syberię. Według źródeł rosyjskich trafić 
tam miało ponad 14 tysięcy uczestników. 
Pozostałych czekały często wcielenia do 
rosyjskiej armii, konfiskaty majątków, 
więzienia i represje.

***
5 sierpnia 1772 roku Rosja, Prusy i Au-
stria podpisały w Petersburgu  traktat o I 
rozbiorze Polski. Wygodnym pretekstem 
ku temu miał być stan anarchii w Rzeczy-
pospolitej, zagrażający jakoby stabilności 
wewnętrznej sąsiadów. Uwiarygadniają-
cym zaś – tumult konfederacyjny i próba 
porwania przez konfederatów barskich 
„pomazańca Bożego”, króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego. W rzeczywi-
stości plany zaboru ziem polskich snute 
były już w XVII stuleciu, a realnych 

kształtów zaczęły nabierać w okresie 
wojny rosyjsko-tureckiej od 1768 roku, 
kiedy to rozważano w Europie zaspoko-
jenie roszczeń terytorialnych podrażnio-
nej Wysokiej Porty kresowymi ziemiami 
Rzeczypospolitej. Zmieniały się konfi-
guracje  w owych przymierzach lecz dla 
Rosji liczył się niezmiennie jej interes. 

Długo nad Newą oswajano się z myślą, 
że przyjdzie się dzielić terytoriami, które 
w całości były podporządkowane Rosji. 
W końcu zwyciężyły polityczne realia, 
a te nakazywały ustępstwa, w zamian za 
uzyskane poparcie w przedłużającej się 
wojnie z państwem osmańskim. Najważ-
niejszy w tej układance był dla Katarzyny 
układ z Fryderykiem II. Sojusz z Prusa-
mi miał dla wyrafinowanej władczyni 
przede wszystkim polityczne znaczenie 
i należy wykluczyć jakiekolwiek naro-
dowe resentymenty, chociażby się nawet 
było urodzoną w 1729 roku w Szczecinie 
pruską księżniczką Zofią Augustą z rodu 
Anhalt-Zerbst. Do rokowań rozbioro-
wych zaproszono drugą sojuszniczkę 
w sporze z Turcją, Austrię – i pierwszy 
rozbiór Polski stał się faktem.  Zwołany 
na 19 kwietnia 1773 roku do Warszawy, 
skonfederowany przez przekupionych 
posłów i senatorów Sejm Rzeczypospo-
litej, miał tylko formalnie dopełnić dzieła.

I rozbiór Polski 1772. 
Sejm rozbiorowy 1773.
Zamek Królewski w Warszawie, sala 
sejmowa, 21 kwietnia 1773 roku. 
Trzeci dzień obrad Sejmu Rzeczypo-
spolitej jeszcze Obojga Narodów, który 
ma zatwierdzić traktaty rozbiorowe, 
podpisane rok wcześniej przez Rosję, 
Prusy i Austrię. Stało się! Wyrok już 
zatwierdzony i teraz trzeba go zanieść 
do sali senatu, gdzie też jurgieltnicy. 
Na obrazie Jana Matejki poseł ziemi 
nowogródzkiej, Tadeusz Rejtan, z 
rozpaczą rzuca się na podłogę, drze 
na sobie szaty, chcąc powstrzymać 
historię: Depczcie tę krew, którą ja za 
was gotów wylać, depczcie te piersi, 
które zastawiają się za cześć i swobody 
wasze. Na nic protesty. Z lewej strony 
grupa wielkich panów: przekupionych 
jurgieltników, wystraszonych staty-
stów, zrezygnowanych patriotów. Na 

jej czele marszałek sejmu, największy 
jurgieltnik i zdrajca, Adam Poniński. 
Władczym gestem nakazuje rosyjskim 
jegrom usunąć posła z sejmowej sali. 
Z lewa hetman polny koronny, Fran-
ciszek Ksawery Branicki, zakrywa ze 
wstydu twarz. On ci to jeszcze niedaw-
no zwalczał barskich konfederatów. 
Czyżby zrozumiał? Historia przekona, 
że nie. A po prawej młody Stanisław 
Szczęsny Potocki. Zawstydzony? Za 
lat dwadzieścia największy zdrajca 
targowiczanin. Z tyłu zaś, ubrany z 
sarmacka, wojewoda kijowski Fran-
ciszek Salezy Potocki, wielki i próżny 
pan, wstał gwałtownie przewracając 
krzesło, bo go na chwilę dopadło su-
mienie. Wielce zniesmaczony tą sceną 
biskup płocki, późniejszy prymas, brat 
królewski Michał Jerzy Poniatowski, 
zdaje się odpychać chwiejącego się 
starca. A za nimi nieszczęsny Stanisław 
August, rex Poloniae, ze smutkiem 
przygląda się dziełu, któremu nie 
zdołał się przeciwstawić. A nad nimi, 
na balkonie, Mikołaj Repnin, główny 
kreator tego  dzieła, zabawia rozmo-
wą dwie wielkie damy Izabele, jego 
kochanki: Czartoryską i Lubomirską. 
To w jego kierunku, nie zaś w dół na 
kłębiący się tłum, spogląda z portretu 
majestatycznie wyniosła imperatorowa 
Rosji Katarzyna II.  Ileż symboliki w 
tym płótnie mistrza Jana, ileż przeno-
śni, dygresji. I nic to, że w dniu owej 
narodowej hańby nie było na sali 
ambasadora Repnina, którego misja 
już dobiegła końca, nie było zmarłego 
rok wcześniej Salezego Potockiego, 
a Szczęsny Potocki był jeszcze za 
młody na zdradę. Zamiarem Matejki 
było utrwalenie pewnej wizji ówcze-
snego oblicza Rzeczypospolitej, w jej  
drodze do ostatecznej tragedii. Wszak 
do wypełnienia się przepowiedni Jana 
Kazimierza, polski, nieprzekupny los 
uczynił pierwszy krok.

Władysław Mochocki

DROGI DO WOLNOŚCI – POLSKIM MALARSTWEM ZILUSTROWANE

100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę

Podpisy pod zdjęcia 

- tło pod tytuły (źródło: Gnina Dobra)
1. Artur Grottger (1866), Modlitwa 
konfederatów barskich przed bitwa 
pod Lanckoroną(zbiory prywatnie, 
dzieje.pl)
2. Franciszek Kondratowicz, Obrona 
Jasnej Góry 1655 (wolne media.net)
3. Marcello Bacciarelli (ok. 
1790), portret Stanisława 
Augusta Poniatowskiego w stroju 
koronacyjnym – replika  (Muzeum 
Narodowe w Krakowie, dzieje.pl)
4. Józef Chełmoński (1875), 
Kazimierz Pułaski pod 
Częstochową(zbiory prywatne, 
(Wikimedia Commons)
5. Jan Matejko (1866), Rejtan – 
Upadek Polski (Zamek Królewski w 
Warszawie, Eskola.pl)
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HISTORIA PRZETARGI

W porównaniu z szaleństwem po-
przedniej gehenny, wojna siedmiolet-
nia 1756-1763, obeszła się z miastem 
niemal łagodnie. W 1758 roku w 
pobliskich saksońskich Brodach król 
pruski kazał puścić z dymem pałac 
Brühlów, lecz brandenburskie Lubsko 
nie ucierpiało od swoich. Dopiero 30 
lipca następnego roku nadciągnął tu 
korpus generała Gideona von Laudo-
na, spieszący na spotkanie z armią ro-
syjską przeciw Fryderykowi II, i rozbił 
się obozem na wypłaszczonym wznie-
sieniu przed Dłużkiem. Sytuacja stała 
się nawet zabawna, bowiem rankiem 
tego dnia, w sile oddziałku huzarów, 
zapukał najpierw do Bramy Żarskiej 
rekonesans wrogich Austriaków, a 
że był mały – nie został wpuszczony 
do miasta. Za to wieczorem, kiedy 
oddziały habsburskie rozłożyły się 
już na dwudniowe leże na okolicznych 
łąkach, a ich dowództwo zażądało fu-
rażu i żywności – niemal natychmiast 
stawili się tam rajcowie 
z burmistrzem na czele, z nieukrywa-
nymi oznakami czołobitności. Oprócz 
pieniędzy, chleba 
i wódki cesarscy otrzymali 60 beczek 
piwa i 700 owiec. Nazajutrz splądro-
wali wiele domów na przedmieściach 
– a to być może z zemsty za nocne 
katusze żołądkowe, spowodowane 
uprzednim wypiciem wielkich ilości 
zrabowanego z piwnic, niedojrzałe-
go wina. Jeszcze tego samego lata, 
po zwycięstwie pod Kunowicami, 
Austriacy ściągnęli do miasta i kwa-
terowali po domach. Kilka miesięcy 
później obozem nieopodal stanął 
rosyjski generał Piotr Sałtykow. W 
obydwu przypadkach nałożono na 
miasto kontrybucje, wymuszono do-
stawy żywności i furażu – dostarczane 
wozami aż do Zabłocia i Żar, znisz-
czono ogrody, winnice i młyny wodne. 
Oszczędzono przecież ludność, dla 
ochrony której Rosjanie pozostawili 
nawet w mieście niewielki garnizon. 
W kolejnych latach wojny Lubsko nie 
było już nękane przez wojska.

***
Również i wojny napoleońskie, na-
wiedzające Łużyce w latach 1806-
1815, czyli w swej drugiej odsłonie, 
nie przyniosły kataklizmów na miarę 
wypadków siedemnastowiecznych. 
Od października 1806 roku przecią-
gały tu swoje i obce wojska, mniej 

już łupiące, chociaż tak samo obkła-
dające mieszczan kontrybucjami i 
przymusem kwaterunku. Największe 
nieszczęście zdarzyło się we wrze-
śniu 1808 roku. Zaprószony przez 
żołnierzy francuskich ogień strawił 
kilkanaście domów i stodół na przed-
mieściach przed Bramą Gubińską, i 
małym pocieszeniem było to, że wraz 
domownikami z czerwonym kurem 
walczyli także Francuzi. Wtedy byli 
sojusznikami, bo przegnali niedobrych 
Prusaków. Lecz wiadomo: jeździec 
Mars na pstrym koniu jeździ, kiedy 
więc tylko zostali pobici przez zimę 
na bezkresnych polach zaśnieżonej 
Rosji – lubszczanie zapałali do nich 
niechęcią. W lutym 1813 roku z 
polskimi szwoleżerami cesarskiej 
gwardii stanął na trzy dni w mieście 
książę Dominik Radziwiłł, ulubie-
niec Napoleona, oficer niezwykle 
nieustraszony, ale żołnierze zacho-
wywali wręcz wzorową dyscyplinę, 
co jeszcze budziło do nich życzliwość 
mieszkańców. Jednakże już w lipcu 
tegoż roku miasto zorganizowało 
pospolite ruszenie, składające się z 
pięciu kompanii miejscowego chłopa, 
uzbrojonych w większości w piki, któ-
re nie wpuściło oddziałów francuskich 
za bramy i odparło z murów ich kilka 
ataków. Przeto po takim bohaterstwie 
wiwatom zwycięzców nie było końca, 
chociaż kroniki milczą o tym, ile 
beczek wytoczono z piwnic na ulice; 
bo że wytoczono – to raczej pewne. 
Przemarsze wojsk przez Lubsko trwa-
ły jeszcze do późnej jesieni 1815 roku, 
a ich ostatnim akordem były powroty 
rosyjskich oddziałów spod Waterloo.

***
Po napoleońskiej zawierusze wielcy 
tego świata dzielili Europę pobitych 
na Kongresie Wiedeńskim. Teraz Lub-
sko już z całymi Łużycami dostało się 
Prusom. Nieco wcześniej, bo w 1808 
roku, ustawodawstwo pruskie odesłało 
do przeszłości status miast prywat-
nych – wielce archaiczny w epoce 
liberalizmu i libertynizmu, chociaż 
ten w pruskim, junkierskim wydaniu 
bynajmniej nie zapowiadał szybkiego 
nadejścia nowego ducha. W Berlinie 
triumfował stary ład pod postacią 
legitymizmu, którego wyznawcą był 
chociażby Wilhelm von Eberhard, 
pochodzący ze Wschodnich Łużyc 
pruski generał, jeszcze do niedawna 
wąchający proch bitewny na polach 
Jeny i Borodino, gdzie stracił nogę. 
Kaleki weteran, wcześniej służący pod 
Napoleonem, wiedział kiedy zmienić 
front.  Za zasługi wojenne otrzymał 

pruski medal Pour le Merite i stano-
wisko komendanta berlińskiej Szkoły 
Kadetów, na którym służył wiernie 
Panującemu Domowi. Na koniec, 
sterany junkierską służbą, powrócił 
w swoje rodzinne strony i spoczął 
niebawem na cmentarzu w Brodach. 
Ostatni świadek epopei napoleońskiej 
na brandenburskich Łużycach. Ale to 
było znacznie później: w 1867 roku.

Czas burzymurków 
i maszyn parowych

Buchający parą wiek XIX – z rozma-
chem godnym lepszej sprawy – robił 
porządki po średniowieczu, o czym 
przekonał się chociażby polski Kra-
ków. Podobnie jak w grodzie  Kraka, 
tak i w grodzie Jana Raka, liczącym 
w 1834 roku nieco ponad 4 tysiące 
mieszkańców, rajcy nakazali rozbiór-
kę murów obronnych, bram i baszt, a 
także szpitala Świętego Ducha, lecz 
tego było może najmniej żal, tak 
popadł on był już w ruinę. Ładnie 
wyeksponowany dzisiaj fragment 
murów zachował się jedynie na 
terenie zamku, który – choć już nie 
panował  nad miastem – w dalszym 
ciągu należał do rodziny Beerfelde 
i jurysdykcja miejska nie miała doń 
przystępu. Według Lucjana Grzei, 
prowadzącego własną eksplorację 
przed trzydziestu ponad laty – po-
zostałości dawnych obwarowań 
miałyby być widoczne również w 
ceglanym murze, oddzielającym 
podwórka domów od strony ulicy 
Kanałowej. Pobieżne badania nie 
rozstrzygnęły tej kwestii, zważywszy 
wszakże na topografię terenu i linię 
przebiegu dawnych obwarowań – nie 
można odmówić jej autorowi słusz-
ności rozumowania. 

***
Z  ówczesnego planu miasta zni-
kały stare historyczne nazwy ulic 
i pojawiały się nowe. Dawną ulicę 
Gubińską – główny trakt miasta od-
chodzący od rynku w kierunku młyna 
– zastąpiła w nazwie ulica Szeroka, 
a po średniowiecznym, trawiastym 
niegdyś podwalu, poprowadzono 
brukowaną drogę, nazywając ją 
Stadtgraben – Przy Fosie Miejskiej. 
Sama fosa, bardzo brudna i zamulo-
na, została obmurowana i zamieniona 
w kanał, by już niebawem, wraz z 
korytem przepływającej obok Starej 

Lubszy, przyjąć ścieki przemysłowe 
i komunalne miasta.

***
Rok 1846 wyznaczał nowy etap w 
rozwoju społecznym i ekonomicznym 
miasta, wtedy to bowiem uruchomio-
na została via Lubsko linia kolejowa 
Berlin- Wrocław, słynna Berlinka. 
Była pierwszą drogą żelazną na Łu-
życach i jedną z pierwszych w Kró-
lestwie Pruskim – i nie będzie żadnej 
przesady w stwierdzeniu, iż otwierała 
szeroko świat przed zamkniętą dotąd 
w zaścianku społecznością lokalną. 
Zauważył to od razu Edward Wede-
kind, pochodzący z pobliskiego Kro-
sna kronikarz dziejów Lubska: Jaka 
korzyść będzie rosła dla miasta dzięki 
kolei żelaznej – pisał – to obecnie 
leży poza możliwościami obliczenia. 
Tylko jedno możemy stwierdzić: 
Lubsko dzięki temu weszło do ob-
szaru komunikacji światowej, z której 
wysokie zyski nie mogą go ominąć. 
Jak szerokie to było okno na świat, 
niechaj świadczy zawstydzający dzi-
siaj lubszczan fakt, iż w 1875 roku na 
stacji kolejowej Sommerfeld zatrzy-
mywało się dziennie osiem pociągów 
pasażerskich do Berlina i siedem do 
Wrocławia.  A że miejscowy przemysł, 
jako paliwa napędowego, potrzebował 
też węgla brunatnego, w 1897 roku 
została wybudowana linia kolejowa z 
Lubska przez Tuplice do Weisswasser 
– centrum łużyckiego zagłębia węglo-
wego. Owo strategiczne dla rozwoju 
miejscowego przemysłu tekstylnego i 
ceramicznego przedsięwzięcie udało 
się zrealizować dzięki pragnieniom 
i uporowi miejscowych notabli, we 
współpracy z Łużyckim Towarzy-
stwem Kolei Żelaznych – prywatną 
spółką akcyjną z siedzibą w Lubsku. 
Zasługi położyli tu szczególnie dwaj 
ludzie: burmistrz Karl Schlüter i 
fabrykant Georg Lange. Pierwszy z 
nich, kierujący urzędem długo, bo od 
1888 aż do 1915 roku, był człowie-
kiem ustosunkowanym i poważanym 
w Niemczech: posłem do Reichstagu, 
deputowanym do Landtagu Branden-
burgii, członkiem konserwatywnej 
Reichpartei. Lange, do 1919 roku 
urzędujący radca handlowy i jeden z 
najbogatszych ludzi nad Lubszą, do 
którego od 1878 roku należała naj-
większa fabryka sukna przy Pförtener-

strasse – obecnej ulicy 
Przemysłowej – cenio-
ny był w środowisku 
między innymi za swą 
rozległa wiedzę ekono-
miczną. Jednym z jego 
pomysłów było zorgani-
zowanie w Lubsku przy-
gotowującej do zawodu 
tkaczki szkoły zawodo-
wej. Obaj ci urzędnicy 
przyłożyli również rękę 
do uruchomienia w 1914 
roku nitki kolejowej do 
Krosna Odrzańskiego.
Władysław Mochocki

rysunki:
Stanisław Góral

Wędrówki po dziejach miasta nad Lubszą (5)
Od Sasów do Prusaków (c.d.)

Pruscy żołnierze Fryderyka II

Pożar wzniecony przez Francuzów

Książę Dominik Radziwiłł Stacja kolejowa

* Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty 
niezbędne do ich reprezentowania tj. aktualny (ważny 3 m-ce) wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, zgodę właściwych organów statutowych na nabycie nieruchomości 
objętej przetargiem. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymagane w formie pisemnej). Osoby będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia 
pisemnej zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. 
Wadium wniesione przez wyłonionego w wyniku przetargu nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zwraca się w godzinach otwarcia kasy lub przelewem na wskazany 
przez nich rachunek bankowy, niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia lub zakończenia przetargu. Wylicytowana cena sprzedaży 
nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości 
nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie polega zwrotowi. Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca. Ogłaszający 
przetarg zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 106) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz 
Gminy Lubsko. Przetarg odbędzie się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości 
stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych Urzędu 
Miejskiego w Lubsku – Ratusz (p. 26), tel. 68 457-61-27, 457-61-28 i na gminnej stronie internetowej www.bip.lubsko.pl oraz na stronie www.infopublikator.pl.

BURMISTRZ LUBSKA
ogłasza szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 14/5 o pow. 1066 m2 położona jest w obrębie 2 miasta Lubsko (teren pomiędzy ul. Gdańską a ul. Paderewskiego w Lubsku). Działka ma kształt czworokąta. Teren 
ze spadkiem w kierunku południowym ok.1,5 m na szerokości całej działki. Istnieje możliwość przyłączenia do sieci energetycznej, w dalszej odległości do sieci wodno-kanalizacyjnej. Dostęp do drogi publicznej poprzez 
ustanowienie służebności drogowej przez działkę gminną oznaczoną nr 14/9 od strony ul. Gdańskiej lub ul. Paderewskiego (zapisanej w księdze wieczystej ZG1R/00057692/9). Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest 
aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RV i RIVb – grunty orne oraz LzV – grunty zadrzewione 
i zakrzewione. Teren działki objęty jest decyzją Nr 75/2014 o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Lubska w dniu 26.04.2014 r. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie 
przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00050351/8. Nieruchomość wolna jest 
od obciążeń i zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 19 czerwca 2017r., drugi 25 sierpnia 2017r. trzeci przetarg 23 października 2017r., 
czwarty przetarg 18 grudnia 2017r., piąty przetarg 23 lutego 2018r. i wszystkie zakończyły się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza w szóstym przetargu wynosi 34.500,00 złotych brutto (cena zawiera podatek VAT w stawce 
23% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t. j. Dz. U. 2016. 710 z późn. zm.) Do wylicytowanej ceny zostanie doliczona jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia służebności gruntowej – drogi 
koniecznej w kwocie 959,40 złotych brutto. Wadium wynosi 5.000 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 23 kwietnia 2018r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). 
Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 
0202 0267 7821 w terminie do 18 kwietnia 2018r.

***
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 14/6 o pow. 1074 m2 położona jest w obrębie 2 miasta Lubsko (teren pomiędzy ul. Gdańską a ul. Paderewskiego w Lubsku). Działka ma kształt czworokąta. Teren 
ze spadkiem w kierunku południowym ok.1,5 m na szerokości całej działki. Istnieje możliwość przyłączenia do sieci energetycznej, w dalszej odległości do sieci wodno-kanalizacyjnej. Dostęp do drogi publicznej poprzez 
ustanowienie służebności drogowej przez działkę gminną oznaczoną nr 14/9 od strony ul. Gdańskiej lub ul. Paderewskiego (zapisanej w księdze wieczystej ZG1R/00057692/9). Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest 
aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RV i RIVb– grunty orne, ŁIV – łąki trwałe i LzV – grunt 
zadrzewiony i zakrzewiony. Teren działki objęty jest decyzją Nr 75/2014 o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Lubska w dniu 26.04.2014 r. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. 
Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00050351/8. Nieruchomość 
wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 19 czerwca 2017r., drugi 25 sierpnia 2017r. trzeci przetarg 23 października 
2017r., czwarty przetarg 18 grudnia 2017r., piąty przetarg 23 lutego 2018r. i wszystkie zakończyły się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza w szóstym przetargu wynosi 34.800,00 złotych brutto (cena zawiera podatek VAT w 
stawce 23% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t. j. Dz. U. 2016. 710 z późn. zm.) Do wylicytowanej ceny zostanie doliczona jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia służebności gruntowej 
– drogi koniecznej w kwocie 959,40 złotych brutto. Wadium wynosi 5.000 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 23 kwietnia 2018 r. o godz. 10:10 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 
1 (Ratusz). Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 
5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 18 kwietnia 2018r.

***
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 521/34 o pow. 1,4727 ha położona jest w Lubsku pomiędzy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego a ul. Władysława Reymonta (obręb 3 miasta Lubsko). Działka posiada 
kształt prostokąta, porośnięta jest trawą, chwastami, pojedynczymi drzewami samosiewnymi (bez wartości użytkowej) i inną roślinnością. Działka nieogrodzona z lekkim spadkiem w kierunku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Z istniejących w obu ulicach sieci technicznych i komunalnych można zrealizować przyłącza: energetyczne, gazowe i wodno-kanalizacyjne. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym aktualnym miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XLV/330/06 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26.09.2006 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 101 z 2006 r., poz. 1841) i jest oznaczona symbolem P4 - teren 
o funkcji produkcyjno – składowej. Według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem: RIVa–pow.0,1400 ha oraz RV– pow. 1,3327 ha - grunty orne. Gmina nie przeprowadziła 
badań geologicznych przedmiotowej działki. Opłaty związane z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolnej ponosi nabywca. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 
księgę wieczystą nr ZG1R/00042577/9. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 25 września 
2017r., drugi przetarg 14 grudnia 2017r., trzeci przetarg 12 lutego 2018r. i wszystkie zakończyły się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza w czwartym przetargu wynosi 279.500,00 złotych brutto (cena zawiera podatek VAT 
w stawce 23% zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – tekst jednolity: Dz. U. 2016.710 z późn. zm.). Wadium wynosi 28.000,00 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 23 kwietnia 
2018r. o godz. 10:20 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 18 kwietnia 2018r.

***
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego.
Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 o powierzchni użytkowej 62,10 m2 składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju usytuowanego na I piętrze budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, pięciokondygnacyjnego 
w tym jedna kondygnacja przyziemia – suterenie, o kubaturze 4250 m3 w zabudowie wolnostojącej, położonego przy ul. Grunwaldzkiej nr 7 w Lubsku. Do lokalu mieszkalnego przynależy pomieszczenie – komórka nr 2/20 
o powierzchni użytkowej 6,10 m2 znajdująca się na I piętrze budynku. W budynku znajduje się 20 lokali mieszkalnych. Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje z jednoczesną sprzedażą gruntu oznaczonego działką nr 236 o 
powierzchni 1379 m2 w udziale 78/1000 położonego w obrębie 3 miasta Lubsko przy ul. Grunwaldzkiej nr 7. Teren działki uzbrojony w sieć: wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną, gazową i telekomunikacyjną. Nieruchomość 
wolna jest od obciążeń oraz zobowiązań. Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1R/00031140/7 (dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów). Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie 
istniejącym. Gmina Lubsko nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte zbywanego lokalu. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 26 października 2017 r., drugi przetarg 19 grudnia 2017r., trzeci 
przetarg 20 lutego 2018r. i wszystkie zakończyły się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza w czwartym przetargu wynosi 99.000,00 złotych brutto (cena zawiera podatek VAT w stawce 23% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług – t. j. Dz. U. 2016. 710 z późn. zm.) Wadium wynosi 7.000,00 złotych. PRZETARG na sprzedaż ww. nieruchomość odbędzie się 24 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu 
Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub 
na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 19 kwietnia 2018 r.

***
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego.
Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 o powierzchni użytkowej 47,70 m2 składającego się z jednego pokoju z aneksem kuchennym, pokoju, łazienki i przedpokoju usytuowanego na I piętrze budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, 
pięciokondygnacyjnego, w tym jedna kondygnacja przyziemia – suterena, o kubaturze 4250 m3 w zabudowie wolnostojącej, położonego przy ul. Grunwaldzkiej nr 7 w Lubsku. Do lokalu mieszkalnego przynależy pomieszczenie – 
komórka nr 2/22 o powierzchni użytkowej 6,20 m2 znajdująca się na I piętrze budynku. W budynku znajduje się 20 lokali mieszkalnych. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego 
ogrzewania (c.o.), ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). W budynku znajduje się sieć gazowa. Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje z jednoczesną sprzedażą gruntu oznaczonego działką nr 236 o powierzchni 1379 m2 w udziale 
61/1000 położonego w obrębie 3 miasta Lubsko przy ul. Grunwaldzkiej nr 7. Teren działki uzbrojony w sieć: wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną, gazową i telekomunikacyjną. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz 
zobowiązań. Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1R/00031140/7 (dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów). Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Gmina Lubsko 
nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte zbywanego lokalu. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 26 lutego 2018r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza w drugim 
przetargu wynosi 77.400,00 złotych brutto (cena zawiera podatek VAT w stawce 23% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t. j. Dz. U. 2016. 710 z późn. zm.). Wadium wynosi 7.000,00 złotych. 
PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 24 kwietnia 2018 roku o godz. 10:15 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w 
Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 19 kwietnia 2018 roku.

***
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 640/4 o pow. 2,1425 ha położona jest w obrębie Górzyn, Gmina Lubsko na terenie objętym Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną Podstrefa 
Lubsko. Działka posiada kształt prostokąta, porośnięta jest trawą i chwastami. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się działki niezabudowane z przeznaczeniem przemysłowym, użytki rolne oraz lasy. Dostęp do działki z drogi 
wojewódzkiej nr 287 drogą wewnętrzną o nawierzchni bitumicznej. Z istniejących w drodze sieci technicznych i komunalnych można zrealizować przyłącza: energetyczne i wodno-kanalizacyjne. Przedmiotowa nieruchomość 
położona jest na terenie objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XLIX/380/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28.04.2010 r. oraz zmienionego uchwała 
Nr XXIII/154/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27.06.2012 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r., poz. 1166) i jest oznaczona symbolem 1PSB - teren przemysłu, składu i budownictwa. Według ewidencji gruntów i budynków Starostwa 
Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem: RIVa–pow.0,2818 ha, RV –pow. 1,8170 oraz RVI– pow. 0,0437 ha - grunty orne. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. Opłaty związane z 
wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolnej ponosi nabywca. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00018730/3. Nieruchomość wolna 
jest od obciążeń i zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 25 września 2017 r., drugi 14 grudnia 2017r., trzeci 12 lutego 2018r. i wszystkie 
zakończyły się wynikiem negatywnym. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej nieruchomości oraz z procedurą uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie KSSSE 
Podstrefa Lubsko – w siedzibie KSSSE S.A. w Kostrzynie nad Odrą. Cena wywoławcza w czwartym przetargu wynosi 325.718,00 złotych brutto (cena zawiera podatek VAT w stawce 23% zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o 
podatku od towarów i usług – tekst jednolity: Dz. U. 2016.710 z późn. zm.). Wadium wynosi 40.000,00 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 16 kwietnia 2018 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego 
w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 11 kwietnia 2018 roku.

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.
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3 marca 2018 r. w Żaganiu odbyły się 
Otwarte Mistrzostwa Makroregionu 
Zachodniego w Kumite i Kata. W 
zawodach tych wystartowało ponad 
dwustu zawodników z 24 miast z 
całego kraju. Nie zabrakło zawodni-
ków naszego Klubu, którzy zdobyli, 
aż 9 medali. Zawody sędziowali 
Sensei Zbigniew Tomiałowicz 4 Dan 
oraz Sensei Marek Błaszków 4 Dan.
Dziękujemy naszym asystentom 
Sempai Januszowi Barczukowi i 
Sempai Arkadiuszowi Szpichow-
skiemu za nieocenioną pomoc w 
trakcie turnieju.

Złote medale:
- Kamil Kościk (Lubsko) - Kumite
- Milena Lewandowska (Nowogród 
Bobrzański) - Kumite
- Marcin Barczuk (Nowogród 

Bobrzański) - Kumite
Srebrne medale:
- Maciej Święcicki (Lubsko) - Kumi-
te
- Maja Pelc (Nowogród Bobrzański) 
- Kumite
- Maja Pelc (Nowogród Bobrzań-
ski) - Kata
- Sebastian Żuk (Jasień) - Kata
Brązowe medale:
- Mateusz Łanda (Lubsko) - Kata
- Olaf Stackiewicz (Lubsko)
Ponadto w zawodach wystartowali:
Oliwia Stanowska, Karolina Pożoga, 
Grzegorz Tuzik, Łukasz Szpichow-
ski, Patryk Róg, Maria Maciszonek 
oraz Dawid Opałka, którzy po 
świetnych walkach odpadli we 
wcześniejszej fazie turnieju.
OSU!

M.Łanda

KRZYŻÓWKA SPORT

Rozwiązaniem krzyżówki z nr 
2/325 ML jest hasło:
"MY SIĘ ZIMY NIE BOIMY".
Nagrody wylosowali: 

Ewa Boczar,
Barbara Demitraszkiewicz,
Ryszard Czaja.

Zapraszamy do redakcji po 
odbiór nagród. 

Litery z kratek ze strzałką wpisane w kolumnę obok krzyżówki dadzą rozwiązanie, które należy 
przesłać na adres redakcji do 31 marca br.

KRZYŻÓWKA NR 3 (326) 2018 r.
Poziomo: 1. Miasto nad 
Ochnią; 7. Toruje nowe 
drogi w jakiejś dziedzinie, 
osadnik; 8. Uzdrowisko u 
podnóża Gorców; 9. Uczeń 
uniwersytetu; 10. Część 
zamka broni palnej; 11. 
Przepływa przez Pizę; 
14. W segregatorach; 17. 
Dzielnica Warszawy; 19. 
"Zbiera" dopływy; 20. Go-
rąca cząstka; 21. Mongol-
ski władca feudalny; 22.  
Członek ludu tunguskiego 
w Chinach; 23. Pokarm dla 
pszczół; 24. Część wyści-
gu; 27. Ptaki morskie; 31. 
Otwór w burcie statku; 32. 
Pojazd rolnika; 33. Dro-
gowe dla kierowców; 34. 
Szufelka; 35. Lewy dopływ 
Bobru. 

Pionowo: 1. Poprawa tek-
stu; 2. Wyższy od zydla; 
3. Krępulec; 4. Gruba po-
deszwa; 5. Płat ryby bez 
ości; 6. Znikoma dawka; 
12. "Oprawca" świni; 13. 
Na stojąco po występach; 
15. Manekin; 16. Plęmię 
australijskie; 18. Najdłuż-
sza rzeka Francji; 23. kuli-
sty-piłki; 25. Groźna fala; 
26. Nadziewana czeko-
ladka; 28. Przeciwieństwo 
hiperboli; 29. Ryba gotowa 
do tarla; 30. Śnieżny pa-
górek.
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NAGRODy KSIąŻKOWe UFUNDOWAŁA

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

Godziny otwarcia:
Pn.-Pt. 1000 - 1800

Sb. 1000 - 1400

W Gorzowie Wlkp. rozegrano 14 stycz-
nia II Wojewódzki Turniej Kwalifi-
kacyjny w kategorii żaczek. Wyniki 
naszych zawodniczek przedstawiały się 
następująco: 9 miejsce Nikola Sobczak, 
11 Michalina Chełminiak, 13 Zosia Ka-
mińska, 15 Lena Dominiak.

***
Z udziałem niemal 50 zawodników roze-
grano 28 stycznia w Sulechowie III Wo-
jewódzki Turniej Kwalifikacyjny. Bardzo 
dobrze spisali się nasi pingpongiści. 
Dziewczęta: 1 miejsce Roksana Koryzna 
(Bocian Słońsk), 2 Aleksandra Poźniak 
(ZKS Drzonków), 3 Weronika Czarniak 
(UKTS  Olimpia Lubsko); chłopcy: 1 
Damian Gruszka (ZKS Drzonków), 2 
Igor Franc (Jofrakuda Świebodzin), 3 
Damian Danowski, 5 Bartłomiej Muraw-
ski, 6 Mateusz Bogdanowicz, 27 Fabian 
Niemców, 30 Jakub Grybel (wszyscy 
UKTS  Olimpia Lubsko).

***
W Sulechowie 3 lutego w kategorii ju-
niorek 7 miejsce zajęła Weronika Lech, 
a 8 Oliwia Krzywiecka.

***
W Drzonkowie 4 lutego w kategorii 
kadetek na 2 miejscu uplasowała się 
Oliwia Krzywiecka, uzyskując awans 
do III Grand Prix Polski, które zostanie 
rozegrane w marcu w  Drzonkowie.

***
W Sulechowie rozegrano 18 lutego 
piąty etap zielonogórskiej klasy A. In-
dywidualnie wygrał Bartłomiej Lopko 
(Spartakus Otyń) przed Józefem Lewic-
kim (Zorza Mozów) i świetnie grającym 
Adamem Kamińskim (UKTS Olimpia 
Lubsko). Pozostałe miejsca naszych 

zawodników: 7- Mateusz Bogdanowicz, 
13- Kazimierz Rzepka, 23- Fabian Niem-
ców. Zespołowo zwyciężyła Mirotka – 
108 pkt., przed UKTS Olimpia II – 106 
pkt. i Spartakusem I Otyń – 91 pkt.
T A B E L A po V etapie:
1. UKS MIROTKA Mirocin Dolny 
562 pkt.
2. UKTS OLIMPIA II Lubsko 540 pkt.
3. LZS ZORZA Mozów 468 pkt. 
4. UKS PRUS III Żary 431 pkt. 
5. KS POGOŃ III Wschowa 405 pkt. 
6. UKS SPARTAKUS I Otyń 399 pkt. 

***
Również w Sulechowie rozegrano 4 
marca III Wojewódzki Turniej Kwalifika-
cyjny w kategorii żaków. Udane występy 
zaliczyły głównie zawodniczki naszego 
klubu. W kategorii żaczek 3 miejsce za-
jęła Nikola Sobczak, ustępując po bardzo 
wyrównanej walce Vanessie Kulczyckiej 
3:2, 6 miejsce przypadło Michalinie 
Chełminiak, 9 była Zosia Kamińska. 
Na pochwałę zasługuje postawa  Antka 
Kuranta, który w swoim pierwszym tur-
nieju - walcząc dzielnie - zajął 26 miejsce. 

***
UKTS Olimpia podejmował 9 marca 
zespół Pogoń II Wschowa w pierwszym 
meczu rundy rewanżowej rozgrywek V 
Ligi. Nasz zespół zagrał bardzo dobrze, 
pewnie wygrywając 17:1. Olimpia wy-
stąpiła w składzie: Oliwia Krzywiecka, 
Weronika Lech, Bartłomiej Murawski i 
Artur Skrzypczak. Należy dodać, że w 
pierwszej rundzie we Wschowie wynik 
spotkania był remisowy 9:9. Widać pro-
gres naszej drużyny.

M. Sienkiewicz

oliMpia lubsko
inforMuje

Najlepsze zawodniczki III WTK Żaków, od lewej Nikola Sobczak Olimpia Lubsko, 
Maja Sokołowska ZKŻ Drzonków, Wanessa Kulczycka Gorzowia Gorzów z Prezesem 

LOZTS Ryszardem Kulczyckim i Prezesem Olimpii Lubsko Bogdanem Lechem.

Puchar Zimy 2018

W czasie ferii w Lubskim Domu 
Kultury odbył się turniej szachowy o 
Puchar Zimy. W zawodach wystarto-
wało 32 zawodników w wieku od 6 do 
ponad 60 lat. Zawodnicy bardzo am-
bitnie podeszli do turnieju, walcząc do 
samego końca o każdy punkt. Przez 7 
rund turnieju doszło do 10 remisów, co 
pokazuje, z jaką walecznością toczyły 
się pojedynki. Dodatkową motywacją 
była możliwość zdobycia wyższych 
kategorii, czego dokonało 7 młodych 
szachistów -  IV kategorię zdobyli: 
Wiktor Fila, Wiktor Milczanowski i 
Kornel Słobodzian, z kolei V kate-
gorię uzyskali: Tymon Józefowicz, 
Daniel Słobodzian, Rafał Witowski 
i Marcelina Bielińska. Zwycięzcą 
został Tomasz Lambrecht, który 
zgromadził 6 punktów. Zaraz za nim 
znalazło się aż pięciu zawodników z 
dorobkiem 5 punktów: Andrzej Gru-
szecki, Grzegorz Kołodziejski,  Artur 
Urbaniak, Agata Wojciechowska i 

Andrzej Jabłoński. Spośród nich 
najbardziej zadowolony może być A. 
Gruszecki, który nie przegrał żadnej 
partii i zagwarantował sobie drugie 
miejsce. Brązowy medal przypadł G. 
Kołodziejskiemu, który prowadził 
w pierwszej połowie turnieju i jako 
jedyny wygrał ze zwycięzcą turnie-
ju. Tuż za podium znalazł się Artur 
Urbaniak, który może mówić o spo-
rym pechu, ponieważ przegrał tylko 
z zawodnikami z dwóch pierwszych 
miejsc. Na kolejnym miejscu znala-
zła się Agata Wojciechowska, która 
jednocześnie była najlepsza wśród 
dziewcząt. VI miejsce zajął Andrzej 
Jabłoński. Wśród dziewcząt na drugim 
miejscu znalazła się Julia Gruszecka, 
a III miejsce zajęła Zuza Staszak. 
Poza podium znalazły się Marcelina 
Bielińska i najmłodsza uczestniczka 
turnieju Zosia Mierzwiak. Najlepszym 
juniorem do lat 14 został Wiktor Mil-
czanowski, wyprzedzając Szymona 
Gajdę i Wiktora Filę.

Grand Prix Szkół

4 Turniej

W Lubskim Domu Kultury odbył 
się 16 marca Finał Turnieju Grand 
Prix Szkół - 2017/2018. W zawodach 
wzięło udział prawie stu młodych 
szachistów ze szkół z Gminy Lubsko 
i Jasienia. Rozegrano siedem rund, 
a tym samym maksymalna ilość 
punktów do zdobycia wynosiła 7. 
Wyniki ogłosił sędzia główny Ma-
riusz Kucharski. Szkoły podstawowe 
– chłopcy: I Cyprian Skibicki (6,0 
pkt.), II Aleksander Kiełek (5,5 pkt.), 
III Wiktor Milczanowski (5,0 pkt.); 
dziewczęta: I Julia Gruszecka (6,0 
pkt.), II Karolina Machnicka (5,0 
pkt.), III Zuzanna Staszak (4,0 pkt.). 
Gimnazja i szkoły ponadgimnazjal-
ne - chłopcy: I Tomasz Lambrecht 
(7,0 pkt.), II Gabriel Kołtun (5,0 
pkt.), III Mirosław Moc (5,0 pkt.); 
dziewczęta: I Agata Wojciechowska 

(6,0 pkt.), II Adrianna Urbaniak (5,0 
pkt.), III Monika Zielińska (4,0 pkt.). 
W imieniu Burmistrza Lubska Lecha 
Jurkowskiego gratulacje zawodnikom 
złożył wiceburmistrz Jerzy Wojnar. 
Gospodarz LDK Teresa Załużna 
podziękowała wszystkim, którzy 
angażują się w organizację corocznej 
imprezy i życzyła szachistom kolej-
nych sukcesów. Prezes Lubskiego 
Klubu Szachowego CAISSA Walde-
mar Szylko podziękował za aktywne 
wsparcie ze strony władz miejskich i 
za gościnność LDK. 

Podsumowanie cyklu

Finałowy Turniej był zarazem pod-
sumowaniem Grand Prix 2017/2018. 
Wyniki rywalizacji drużynowej przed-
stawiają się następująco : Szkoły 
podstawowe - I Szkoła Podstawowa nr 
2 Lubsko, II SP Jasień, III SP nr 1 Lub-
sko, IV SP Mierków, V SP Górzyn; 
Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne 
-  I Gimnazjum nr 1 Lubsko (obecnie 

funkcjonujące jako Oddział przy SP 
nr 2), II Niepubliczne Gimnazjum 
Lubsko (obecnie przekształcone w 
Niepubliczną Szkołę Podstawową), 
III Zespół Szkół Ogólnokształcących i 
Ekonomicznych w Lubsku, IV Zespół 
Szkół Technicznych w Lubsku, V 
Gimnazjum Jasień. Wyniki indywi-
dualne po 4 Turniejach: szkoły pod-
stawowe  chłopcy - I Eryk Ostojicz, 
II Aleksander Kiełek, III Cyprian Ski-
bicki; dziewczęta -  I Julia Gruszecka, 
II Karolina Machnicka, III Anna 
Kuśmierczyk. Gimnazja i szkoły po-
nadgimnazjalne: chłopcy -  I Tomasz 
Lambrecht, II Marcin Hermandorfer, 
III Tomasz Dynowski; dziewczęta -  I 
Agata Wojciechowska, II Adrianna 
Urbaniak, III Kornelia Sówka. Dla 
zwycięzców puchary ufundował LDK, 
nagrody Urząd Miejski, a upominki 
LKSz CAISSA, który jest współor-
ganizatorem i pomysłodawcą Grand 
Prix Szkół.

M. Sienkiewicz

NA SZAChOWEj PLANSZy

LUbSCy MEDALIŚCI

Zwycięzcy ostatniego turnieju z cyklu Grand Prix Zwycięzcy Grand Prix Szkół 2017/2018

Zdobywcy II miejsca w całym cyklu Grand Prix Zdobywcy III miejsca w całym cyklu Grand Prix
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W sobotę 03.03. 2018r.w 
hali przy ulicy Bohaterów 
rozegrano turniej Żaków 
zorganizowany przez 
MUKS Hat-Trick Lubsko.

Wzięły w nim udział zespoły z Żar, 
Krosna Odrzańskiego, Grabika, Wy-
miarek, Jasienia oraz dwie drużyny 
Hat-Trick Lubsko. Turniej sędziował 
Piotr Wójtowicz. Rozegrano go w sys-
temie każdy z każdym, tak więc me-
czów było dużo, bramek bardzo dużo, 
a emocji jeszcze więcej. Gospodarze 
turnieju- ekipa MUKS Hat-Trick- oka-
zała się mało gościnna zwyciężając 
w turnieju i nie przegrywając żadne-
go meczu. Drugie 
miejsce zajęli mło-
dzi piłkarze Tęczy 
Krosno, najniższe 
miejsce na podium 
zajęły Żaki Vic-
torii Jasień. Naj-
lepszym zawod-
nikiem turnieju 
wybrano Maksy-
miliana Tomiaka ( 
Tęcza Krosno Od-
rzańskie), najlep-
szym bramkarzem 
została Maja Stasik 
( Hat-Trick), a naj-
lepszym strzelcem 
Fabian Grabowy( 
Hat-Trick). Gratu-
lujemy wszystkim 
uczestnikom tur-
nieju.

I.G.

SPORT SPORT

16 kolejka - 01 maja 
Budowlani Lubsko - Tęcza Krosno 
Odrzańskie 1 maja, 16:00
Piast Karnin (Gorzów Wielkopolski) - 
Ilanka Rzepin 10 marca, 15:00
Lubuszanin Drezdenko - Syrena 
Zbąszynek 1 maja, 17:00
Czarni Witnica - Spójnia Ośno Lubuskie 
1 maja, 16:00
Pogoń Świebodzin - Warta Gorzów 
Wielkopolski 1 maja, 17:00
Odra Bytom Odrzański - Korona 
Kożuchów 1 maja, 16:00
Sprotavia Szprotawa - Arka Nowa Sól 
1 maja, 16:00
TS Przylep - Dąb Przybyszów 1 maja, 
16:00

17 kolejka - 17-18 marca 
TS Przylep - Budowlani Lubsko 
Dąb Przybyszów - Sprotavia Szprotawa 
Arka Nowa Sól - Odra Bytom Odrzański 
Korona Kożuchów - Pogoń Świebodzin 
Warta Gorzów Wielkopolski - Czarni 
Witnica 
Spójnia Ośno Lubuskie - Lubuszanin 
Drezdenko 
Syrena Zbąszynek - Piast Karnin 
(Gorzów Wielkopolski) 
I lanka Rzepin - Tęcza Krosno 
Odrzańskie 

18 kolejka - 24-25 marca 
Budowlani Lubsko - Ilanka Rzepin 
Tęcza Krosno Odrzańskie - Syrena 
Zbąszynek 
Piast Karnin (Gorzów Wielkopolski) - 
Spójnia Ośno Lubuskie 
Lubuszanin Drezdenko - Warta Gorzów 
Wielkopolski 
Czarni Witnica - Korona Kożuchów 
Pogoń Świebodzin - Arka Nowa Sól 
Odra Bytom Odrzański - Dąb 
Przybyszów 
Sprotavia Szprotawa - TS Przylep 

19 kolejka - 31 marca 

Sprotavia Szprotawa - Budowlani 
Lubsko 
TS Przylep - Odra Bytom Odrzański 
Dąb Przybyszów - Pogoń Świebodzin 
Arka Nowa Sól - Czarni Witnica 
Korona Kożuchów - Lubuszanin 
Drezdenko 
Warta Gorzów Wielkopolski - Piast 
Karnin (Gorzów Wielkopolski) 
Spójnia Ośno Lubuskie - Tęcza Krosno 
Odrzańskie 
Syrena Zbąszynek - Ilanka Rzepin 

20 kolejka - 7-8 kwietnia 
Budowlani Lubsko - Syrena Zbąszynek 
Ilanka Rzepin - Spójnia Ośno Lubuskie 
Tęcza Krosno Odrzańskie - Warta 
Gorzów Wielkopolski 
Piast Karnin (Gorzów Wielkopolski) - 
Korona Kożuchów 
Lubuszanin Drezdenko - Arka Nowa 
Sól 
Czarni Witnica - Dąb Przybyszów 
Pogoń Świebodzin - TS Przylep 
Odra Bytom Odrzański - Sprotavia 
Szprotawa 

21 kolejka - 14-15 kwietnia 
Odra Bytom Odrzański - Budowlani 
Lubsko 
Sprotavia Szprotawa - Pogoń 
Świebodzin 
TS Przylep - Czarni Witnica 
Dąb Przybyszów - Lubuszanin 
Drezdenko 
Arka Nowa Sól - Piast Karnin (Gorzów 
Wielkopolski) 
Korona Kożuchów - Tęcza Krosno 
Odrzańskie 
Warta Gorzów Wielkopolski - Ilanka 
Rzepin 
Spójnia Ośno Lubuskie - Syrena 
Zbąszynek 

22 kolejka - 21-22 kwietnia 
Budowlani Lubsko - Spójnia Ośno 
Lubuskie 

Syrena Zbąszynek - Warta Gorzów 
Wielkopolski 
Ilanka Rzepin - Korona Kożuchów 
Tęcza Krosno Odrzańskie - Arka Nowa 
Sól 
Piast Karnin (Gorzów Wielkopolski) - 
Dąb Przybyszów 
Lubuszanin Drezdenko - TS Przylep 
Czarni Witnica - Sprotavia Szprotawa 
Pogoń Świebodzin - Odra Bytom 
Odrzański 

23 kolejka - 28-29 kwietnia 
Pogoń Świebodzin - Budowlani 
Lubsko 
Odra Bytom Odrzański - Czarni Witnica 
Sprotavia Szprotawa - Lubuszanin 
Drezdenko 
TS Przylep - Piast Karnin (Gorzów 
Wielkopolski) 
Dąb Przybyszów - Tęcza Krosno 
Odrzańskie 
Arka Nowa Sól - Ilanka Rzepin 
Korona Kożuchów - Syrena Zbąszynek 
Warta Gorzów Wielkopolski - Spójnia 
Ośno Lubuskie 

24 kolejka - 5-6 maja 
Budowlani Lubsko - Warta Gorzów 
Wielkopolski 
Spójnia Ośno Lubuskie - Korona 
Kożuchów 
Syrena Zbąszynek - Arka Nowa Sól 
Ilanka Rzepin - Dąb Przybyszów 
Tęcza Krosno Odrzańskie - TS Przylep 
Piast Karnin (Gorzów Wielkopolski) - 
Sprotavia Szprotawa 
Lubuszanin Drezdenko - Odra Bytom 
Odrzański 
Czarni Witnica - Pogoń Świebodzin 

25 kolejka - 12-13 maja 
Czarni Witnica - Budowlani Lubsko 
Pogoń Świebodzin - Lubuszanin 
Drezdenko 
Odra Bytom Odrzański - Piast Karnin 
(Gorzów Wielkopolski) 

Sprotavia Szprotawa - Tęcza Krosno 
Odrzańskie 
TS Przylep - Ilanka Rzepin 
Dąb Przybyszów - Syrena Zbąszynek 
Arka Nowa Sól - Spójnia Ośno Lubuskie 
Korona Kożuchów - Warta Gorzów 
Wielkopolski 

26 kolejka - 19-20 maja 
Budowlani Lubsko - Korona Kożuchów 
Warta Gorzów Wielkopolski - Arka 
Nowa Sól 
Spójnia Ośno Lubuskie - Dąb 
Przybyszów 
Syrena Zbąszynek - TS Przylep 
Ilanka Rzepin - Sprotavia Szprotawa 
Tęcza Krosno Odrzańskie - Odra Bytom 
Odrzański 
Piast Karnin (Gorzów Wielkopolski) - 
Pogoń Świebodzin 
Lubuszanin Drezdenko - Czarni Witnica 

27 kolejka - 26-27 maja 
Lubuszanin Drezdenko - Budowlani 
Lubsko 
Czarni Witnica - Piast Karnin (Gorzów 
Wielkopolski) 
Pogoń Świebodzin - Tęcza Krosno 
Odrzańskie 
Odra Bytom Odrzański - Ilanka Rzepin 
Sprotavia Szprotawa - Syrena 
Zbąszynek 
TS Przylep - Spójnia Ośno Lubuskie 
Dąb Przybyszów - Warta Gorzów 
Wielkopolski 
Arka Nowa Sól - Korona Kożuchów 

28 kolejka - 2-3 czerwca 
Budowlani Lubsko - Arka Nowa Sól 
Korona Kożuchów - Dąb Przybyszów 

Warta Gorzów Wielkopolski - TS 
Przylep 
Spójnia Ośno Lubuskie - Sprotavia 
Szprotawa 
Syrena Zbąszynek - Odra Bytom 
Odrzański 
Ilanka Rzepin - Pogoń Świebodzin 
Tęcza Krosno Odrzańskie - Czarni 
Witnica 
Piast Karnin (Gorzów Wielkopolski) - 
Lubuszanin Drezdenko 

29 kolejka - 9-10 czerwca 
Piast Karnin (Gorzów Wielkopolski) - 
Budowlani Lubsko 
Lubuszanin Drezdenko - Tęcza Krosno 
Odrzańskie 
Czarni Witnica - Ilanka Rzepin 
Pogoń Świebodzin - Syrena Zbąszynek 
Odra Bytom Odrzański - Spójnia Ośno 
Lubuskie 
Sprotavia Szprotawa - Warta Gorzów 
Wielkopolski 
TS Przylep - Korona Kożuchów 
Dąb Przybyszów - Arka Nowa Sól 

30 kolejka - 16 czerwca 
Lubuszanin Drezdenko - Ilanka Rzepin 
Budowlani Lubsko - Dąb Przybyszów 
Arka Nowa Sól - TS Przylep 
Korona Kożuchów - Sprotavia 
Szprotawa 
Warta Gorzów Wielkopolski - Odra 
Bytom Odrzański 
Spójnia Ośno Lubuskie - Pogoń 
Świebodzin 
Syrena Zbąszynek - Czarni Witnica 
Tęcza Krosno Odrzańskie - Piast Karnin 
(Gorzów Wielkopolski)

12 Kolejka - 17-18 marca 
Budowlani II Lubsko - Zieloni Drożków
Błękitni Olbrachtów - WKS Łaz 
Fax Bieniów - Tupliczanka Tuplice 
Iskra Jabłoniec - Sparta Grabik 
KS Lipna - Promień II Żary 
ŁKS Łęknica - Nysa Trzebiel 

13 Kolejka - 24-25 marca 
ŁKS Łęknica - Budowlani II Lubsko 
Nysa Trzebiel - KS Lipna 
Promień II Żary - Iskra Jabłoniec 
Sparta Grabik - Fax Bieniów 
Tupliczanka Tuplice - Błękitni 
Olbrachtów 
WKS Łaz - Zieloni Drożków 

14 Kolejka - 7-8 kwietnia 
Budowlani II Lubsko - WKS Łaz 
Zieloni Drożków - Tupliczanka Tuplice 
Błękitni Olbrachtów - Sparta Grabik 
Fax Bieniów - Promień II Żary 
Iskra Jabłoniec - Nysa Trzebiel 
KS Lipna - ŁKS Łęknica 

15 Kolejka - 14-15 kwietnia 
KS Lipna - Budowlani II Lubsko 
ŁKS Łęknica - Iskra Jabłoniec 
Nysa Trzebiel - Fax Bieniów 
Promień II Żary - Błękitni Olbrachtów 
Sparta Grabik - Zieloni Drożków 
Tupliczanka Tuplice - 
WKS Łaz 

16 Kolejka - 21-22 
kwietnia 
Budowlani II Lubsko - 
Tupliczanka Tuplice 
WKS Łaz - Sparta Grabik 
Zieloni Drożków - 
Promień II Żary 
Błękitni Olbrachtów - 
Nysa Trzebiel 
Fax Bieniów - ŁKS 
Łęknica 
Iskra Jabłoniec - KS 
Lipna

17 Kolejka- 28-29 
kwietnia 
Iskra  Jabłoniec  - 
Budowlani II Lubsko 
KS Lipna - Fax Bieniów 
ŁKS Łęknica - Błękitni 
Olbrachtów 
Nysa Trzebiel - Zieloni 
Drożków 
Promień II Żary - WKS 
Łaz 
S p a r t a  G r a b i k  - 
Tupliczanka Tuplice 

18 Kolejka- 5-6 maja 
Budowlani II Lubsko - 
Sparta Grabik 
Tupliczanka Tuplice - 
Promień II Żary 
WKS Łaz - Nysa Trzebiel 
Zieloni Drożków - ŁKS 
Łęknica 
Błękitni Olbrachtów - 
KS Lipna 
Fax Bieniów - Iskra 
Jabłoniec 

19 Kolejka - 12-13 
maja 
F a x  B i e n i ó w  - 
Budowlani II Lubsko 

Iskra Jabłoniec - Błękitni Olbrachtów 
KS Lipna - Zieloni Drożków 
ŁKS Łęknica - WKS Łaz 
Nysa Trzebiel - Tupliczanka Tuplice 
Promień II Żary - Sparta Grabik 

20 Kolejka - 19-20 maja 
Budowlani II Lubsko - Promień II Żary 
Sparta Grabik - Nysa Trzebiel 
Tupliczanka Tuplice - ŁKS Łęknica 
WKS Łaz - KS Lipna 
Zieloni Drożków - Iskra Jabłoniec 
Błękitni Olbrachtów - Fax Bieniów 

21 Kolejka - 26-27 maja 
Błękitni Olbrachtów - Budowlani II 
Lubsko 
Fax Bieniów - Zieloni Drożków 
Iskra Jabłoniec - WKS Łaz 
KS Lipna - Tupliczanka Tuplice 
ŁKS Łęknica - Sparta Grabik 
Nysa Trzebiel - Promień II Żary 

22 Kolejka - 3 czerwca 
Budowlani II Lubsko - Nysa Trzebiel 
Promień II Żary - ŁKS Łęknica 
Sparta Grabik - KS Lipna 
Tupliczanka Tuplice - Iskra Jabłoniec 
WKS Łaz - Fax Bieniów 
Zieloni Drożków - Błękitni Olbrachtów

I.G.

IV LIGA – GRUPA LUbUSKA – RUNDA REWANŻOWA KLASA b GRUPA ŻARSKA
– RUNDA REWANŻOWA

14 kolejka - 17-18 marca 
Kado Górzyn - Alfa Jaromirowice 
Relaks Grabice - Start Płoty 
Pogoń Wężyska - Zorza Grzmiąca 
Błękitni Zabłocie - Energetyk Dychów 
Spartak Budachów - Znicz Leśniów 
Wielki 
Czarni Czarnowo - Fadom Nowogród 
Bobrzański 
Sparta Mierków - KP Świdnica 

15 kolejka - 24-25 marca 
Sparta Mierków - Kado Górzyn 
KP Świdnica - Czarni Czarnowo 
Fadom Nowogród Bobrzański - 
Spartak Budachów 
Znicz Leśniów Wielki - Błękitni 
Zabłocie 
energetyk Dychów - Pogoń Wężyska 
Zorza Grzmiąca - Relaks Grabice 
Start Płoty - Alfa Jaromirowice 

16 kolejka - 7-8 kwietnia 
Kado Górzyn - Start Płoty 
Alfa Jaromirowice - Zorza Grzmiąca 
Relaks Grabice - energetyk Dychów 
Pogoń Wężyska - Znicz Leśniów Wielki 
Błękitni Zabłocie - Fadom Nowogród 
Bobrzański 
Spartak Budachów - KP Świdnica 
Czarni Czarnowo - Sparta Mierków 
 

17 kolejka - 14-15 kwietnia 
Czarni Czarnowo - Kado Górzyn 
Sparta Mierków - Spartak Budachów 
KP Świdnica - Błękitni Zabłocie 
Fadom Nowogród Bobrzański - Pogoń 
Wężyska 
Znicz Leśniów Wielki - Relaks Grabice 
energetyk Dychów - Alfa Jaromirowice 
Zorza Grzmiąca - Start Płoty 

18 kolejka - 21-22 kwietnia 
Kado Górzyn - Zorza Grzmiąca 
Start Płoty - energetyk Dychów 
Alfa Jaromirowice - Znicz Leśniów 
Wielki 
Relaks Grabice - Fadom Nowogród 
Bobrzański 
Pogoń Wężyska - KP Świdnica 
Błękitni Zabłocie - Sparta Mierków 
Spartak Budachów - Czarni Czarnowo 
 
19 kolejka - 28-29 kwietnia 
Spartak Budachów - Kado Górzyn 
Czarni Czarnowo - Błękitni Zabłocie 
Sparta Mierków - Pogoń Wężyska 
KP Świdnica - Relaks Grabice 
Fadom Nowogród Bobrzański - Alfa 
Jaromirowice 
Znicz Leśniów Wielki - Start Płoty 
energetyk Dychów - Zorza Grzmiąca 
 
20 kolejka - 5-6 maja 

Kado Górzyn - Energetyk Dychów 
Zorza Grzmiąca - Znicz Leśniów Wielki 
Start Płoty - Fadom Nowogród 
Bobrzański 
Alfa Jaromirowice - KP Świdnica 
Relaks Grabice - Sparta Mierków 
Pogoń Wężyska - Czarni Czarnowo 
Błękitni Zabłocie - Spartak Budachów 
 
21 kolejka - 12-13 maja 
Błękitni Zabłocie - Kado Górzyn 
Spartak Budachów - Pogoń Wężyska 
Czarni Czarnowo - Relaks Grabice 
Sparta Mierków - Alfa Jaromirowice 
KP Świdnica - Start Płoty 
Fadom Nowogród Bobrzański - Zorza 
Grzmiąca 
Znicz Leśniów Wielki - energetyk 
Dychów 
 
22 kolejka - 19-20 maja 
Kado Górzyn - Znicz Leśniów Wielki 
energetyk Dychów - Fadom Nowogród 
Bobrzański 
Zorza Grzmiąca - KP Świdnica 
Start Płoty - Sparta Mierków 
Alfa Jaromirowice - Czarni Czarnowo 
Relaks Grabice - Spartak Budachów 
Pogoń Wężyska - Błękitni Zabłocie 
 
23 kolejka - 26-27 maja 
Pogoń Wężyska - Kado Górzyn 

Błękitni Zabłocie - Relaks Grabice 
Spartak Budachów - Alfa Jaromirowice 
Czarni Czarnowo - Start Płoty 
Sparta Mierków - Zorza Grzmiąca 
KP Świdnica - energetyk Dychów 
Fadom Nowogród Bobrzański - Znicz 
Leśniów Wielki 

24 kolejka - 2-3 czerwca 
Kado Górzyn - Fadom Nowogród 
Bobrzański 
Znicz Leśniów Wielki - KP Świdnica 
Energetyk Dychów - Sparta Mierków 
Zorza Grzmiąca - Czarni Czarnowo 
Start Płoty - Spartak Budachów 
Alfa Jaromirowice - Błękitni Zabłocie 
Relaks Grabice - Pogoń Wężyska 
 
25 kolejka - 10 czerwca 

Relaks Grabice - Kado Górzyn 
Pogoń Wężyska - Alfa Jaromirowice 
Błękitni Zabłocie - Start Płoty 
Spartak Budachów - Zorza Grzmiąca 
Czarni Czarnowo - energetyk Dychów 
Sparta Mierków - Znicz Leśniów Wielki 
KP Świdnica - Fadom Nowogród 
Bobrzański 

26 kolejka - 17 czerwca 
Kado Górzyn - KP Świdnica 
Fadom Nowogród Bobrzański - Sparta 
Mierków 
Znicz Leśniów Wielki - Czarni Czarnowo 
energetyk Dychów - Spartak 
Budachów 
Zorza Grzmiąca - Błękitni Zabłocie 
Start Płoty - Pogoń Wężyska 
Alfa Jaromirowice - Relaks Grabice 

KLASA A GRUPA II – RUNDA REWANŻOWA

TABELA PO RUNDZIE JESIENNEJ
MIEJSCE DRUŻYNY MECZE PKT. BRA

1 Warta Gorzów Wlkp. 15 41 39-8
2 Tęcza Krosno Odrzańskie 15 26 37-22
3 Lubuszanin Drezdenko 15 26 39-26
4 Ilanka Rzepin 15 25 32-32
5 Dąb Przybyszów 15 24 29-25
6 Pogoń Świebodzin 15 23 30-31
7 Syrena Zbąszynek 15 22 31-26
8 TS Przylep 15 22 25-25
9 Czarni Witnica 15 20 25-23

10 Sprotavia Szprotawa 15 19 15-14
11 Spójnia Ośno Lubuskie 15 17 15-23
12 Arka Nowa Sól 15 16 16-20
13 Korona Kożuchów 15 16 15-20
14 Odra Bytom Odrzański 15 15 26-39
15 Budowlani Lubsko 15 12 21-32
16 Piast Karnin 15 2 10-39

KLASA A
MIEJSCE DRUŻYNY MECZE PKT. BRA

1 dar-bol alfa jaromiro-
wice

13 35 59:8

2 RELAX GRABICE 13 29 66:19 
3 sparta mierkÓw 13 27 45:23 
4 START ZIEL- BRUK PŁOTY 13 25 42:24 
5 FADOM NOWOGRÓD 13 25 47:30 
6 ZNICZ LEŚNIÓW WIELKI 13 22 36:29 
7 LZS KADO GÓRZyN 13 22 45:26 
8 KP ŚWIDNICA 13 18 27:32 
9 czarni czarnowo 13 17 21:27 

10 POGOŃ WĘŻYSKA 13 16 25:30 
11 spartak budacHÓw 13 14 32:53 
12 ENERGETYK DYCHÓW 13 8 19:46 
13 BŁĘKITNI ZABŁOCIe 13 4 14:66 
14 ZORZA GRZMIĄCA 13 0 9:74

KLASA B
MIEJSCE DRUŻYNY MECZE PKT. BRA

1 ŁKS ŁĘKNICA 11 33 48:5
2 SPARTA GRABIK 11 25 51:9
3 tupliczanka tuplice 11 21 31:26
4 FAX BIENIÓW 11 21 38:28
5 budowlani ii lubsko 11 20 47:30
6 NYSA TRZEBIEL 11 18 35:27
7 WKS ŁAZ 11 15 32:36
8 KS LIPNA 11 15 20:29
9 PROMIeŃ II ŻARy 11 14 27:24

10 BŁĘKITNI OLBRACHTÓW 11 7 26:57
11 ZIeLONI DROŻKÓW 11 4 11:44
12 ISKRA JABŁONIEC 11 1 4:55

W hali przy ulicy Bohaterów(24.02. 
18) odbył się turniej Żaków i Mło-
dzików. 
Wyniki Młodzików: 
1 Budowlani Pomarańczowi   5 15 

2 Victoria Jasień     5 10 
3 Promień Żary    5    6
4 ŁKS Łęknica     5 5 
5 Budowlani Bordowi   5 3 
6 Błękitni Olbrachtów   5 2 

Najlepszy bramkarz: Daniel Słobo-
dzian
Najlepszy zawodnik: Mateusz Ducz-
mal
Najlepszy strzelec: Mateusz Ducz-
mal 7

Wyniki Żaków:    
1 Victoria II      5 11 
2 Victoria I       5 10 
3 Korona Kożuchów   5 9 
4 Budowlani Żółci      5 7 
5 Błękitni Olbrachtów  5 6 
6 Budowlani Szarzy   5 0 
  
Najlepszy bramkarz: Dominik Tutko 
- Victoria Jasień
Najlepszy strzelec: Alan Kosidło - 
Victoria Jasień
Najlepszy zawodnik: Kacper Gajew-
ski Budowlani Lubsko

I.G.

Turniej żaków

MUKS hAT-TRICK MAłO GOŚCINNA



SKLEP MOTORYZACYJNY
PAWEŁ SUCHOWIECKI
Lubsko, ul. Staffa 3
tel. 793 977 085

Cacy ceny!
Szybka realizacja!
Fachowa obsługa!
Sprawdzeni dostawcy!
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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 nówieni 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)
UWAGA! Posiadamy szczepionki przeciw grypie - zapraszamy na szczepienia.

ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ
www.magazyn-lubski.pl

oraz na
facebook.com
/MagazynLubski

TANIA
REKLAMA!!!

Jeśli jesteś zainteresowany zadzwoń
tel: 601 815 840

lub napisz
skontaktujemy się z Tobą!
Mail: redaktor@lubsko.pl
lub ml@lubsko.pl

zatrudni na stanowisko:
HANDLOWIEC

(sprzedawca do działu handlowego)

Łużyckie Praliny Spółka z o.o. w Lubsku

1. MIEJSCE PRACY - Lubsko, woj. Lubuskie
2. WYMAGANIA:
     a. Wykształcenie wyższe
     b. Biegła znajomość języka angielskiego lub
     niemieckiego (do wery� kacji)
     c. Komunikatywność, umiejętność
     nawiązywania kontaktu z klientami
     d. Samodzielność i kreatywność
     e. Dyspozycyjność (wyjazdy na targi i do
     klienta w tym również zagraniczne)
     f. Prawo jazdy kat. B

     Nie jest wymagane doświadczenie w handlu,
     zapewniamy stosowne szkolenia.
3. GWARANTUJEMY: 
     a. Interesującą pracę w zespole
     b. Możliwość rozwoju poprzez samodzielne
     prowadzenie spraw handlowych
     c. Atrakcyjne wynagrodzenie w pierwszym
     okresie zatrudnienia
     d. Nieprzeciętnie wysokie wynagrodzenie
     w momencie uzyskania samodzielności
     handlowej (prowizja)

Dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać na adres e-mail: l.pala@praliny.pl

www.praliny.pl


