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POLITYKA

W czwartek (30.05.2019 
r.) odbyła się IX sesja 
zwyczajna Rady Miejskiej 
w Lubsku.

Pierwszym punktem obrad było spra-
wozdanie z działalności Burmistrza 
Lubska w okresie międzysesyjnym, 
który poinformował m. in. o prze-
dłużeniu umowy na funkcjonowanie 
poradni chirurgicznej w Lubsku, oraz 
o wystosowaniu pisma do dyrektora 
LOW NFZ w Zielonej Górze o dalsze 
przedłużenie kontraktu. 
Burmistrz informował również o: 
- spotkaniu partnerskim w Forst oraz 
o planach wspólnych projektów. W 
2018 roku w ramach partnerstwa udało 
się przebudować ciąg ulic Sybiraków 
i Przemysłowej. Są szanse, by w per-
spektywie najbliższych lat zrealizować 
podobną inwestycję np. na ul. E. Plater 
w Lubsku, 
- trwających inwestycjach powiato-
wych na terenie gminy Lubsko, w 
tym o przebudowie ok. 1 km drogi w 
Chociczu, a także o budowie odcinka 
ścieżki rowerowej łączącej ścieżkę 
wokół zalewu Karaś ze ścieżką w 
kierunku Brodów. 
Kolejnym podjętym tematem była 
analiza gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie gminy Lubsko. Burmistrz 
poprosił o komentarz Pana Mirosława 
Ganeckiego, Lubuskiego Wojewódz-
kiego Inspektora Ochrony Środowiska 
do występujących w gminie Lubsko 
problemów z zakresu ochrony środo-
wiska, który w pierwszej kolejności 
odniósł się do tematu budowy fermy 
trzody chlewnej w Mierkowie wska-
zując, że swoje działania w tej sprawie 
zaczął od analizy dokumentów zwią-
zanych z wydanym przez Marszałka 
pozwoleniem zintegrowanym. Kontro-
la wykazała nieprawidłowość polega-
jącą na tym, że inwestor nie wystąpił 
do nadzoru budowlanego o zmianę 
sposobu użytkowania obiektu. Ten 
błąd sprawia, że wydane pozwolenie 
zintegrowane przestaje być skuteczne. 

Sprawa ta jest obecnie badana przez 
Prokuratora, który ma ustalić dlacze-
go strona nie wystąpiła o wszystkie 
zezwolenia. 
Jeśli inwestor ponownie będzie chciał 
starać się o wydanie pozwolenia zin-
tegrowanego, będzie musiał także po-
wstać dokument w jaki sposób przed-
sięwzięcie oddziałuje na środowisko 
i będzie musiała być także wydana w 
tej sprawie opinia Inspektora Ochrony 
Środowiska. Pan Ganecki oświadczył, 
że na ten moment problem powstania 
w Mierkowie fermy trzody chlewnej 
nie istnieje. 
Kolejnym tematem była sprawa grze-
bowisk i spalarni zwierząt na terenie 
gminy Lubsko. Inspektor wyjaśnił, że 
problem grzebowisk powstał w mo-
mencie epidemii ptasiej grypy, kiedy 
bardzo dużą ilość drobiu trzeba było 
zutylizować, a brakowało zakładów 
przystosowanych do takiej działal-
ności. Została wówczas opracowana 
dla naszego województwa instrukcja 
wskazująca potrzebę utworzenia spa-
larni w każdym powiecie. W odzewie 
na ten apel – tylko w jednej gminie 
(powiecie; na 12 powiatów) zostało 
takie miejsce wytypowane. 
Jak podkreślił, jest to bardzo duży pro-

blem, podobnie, jak sprawa cmentarzy 
dla zwierząt. Należy zaznaczyć, że 
grzebanie zwierząt w lasach/ogród-
kach, jest nielegalne i grozi karą. W od-
niesieniu do gminy Lubsko, w sytuacji 
zgonu zwierzęcia, należy skontakto-
wać się z miejscowym weterynarzem, 
który za pobraniem opłaty jest w stanie 
zadbać o zgodne z prawem i należyte 
pogrzebanie takiego zwierzęcia. 
Pan Ganecki zaznaczył, że sprawy 
budowy grzebowisk i spalarni często 
spotykają się z buntem mieszkańców. 
Prowadzenie tego typu działalności 
regulują odpowiednie przepisy, które 
wskazują na obowiązek spełnienia 
konkretnych warunków m. in. hy-
dro-ekologicznych (jak np. odległość 
rzędu 500 m od ujęć wodnych, 150 m 
od terenów zamieszkałych). Zdaniem 
Inspektora takie zakłady powinny być 
w każdym powiecie. 
Temat emitowania hałasu w wyniku 
np. bijących dzwonów kościelnych, 
to kolejna sprawa omówiona przez 
Pana Ganeckiego. Jak wyjaśnił, są 
przepisy regulujące warunki i zasady 
montowania  instalacji dźwiękowych, 
z których wynika, że korzystanie z 
takich instalacji jest dozwolone jedynie 
okazjonalnie. Pan Ganecki potwierdził, 

że zgłaszanych jest wiele skarg w 
tym zakresie, Wszystkie są badane. 
W wyniku interwencji zmniejsza się 
głośność dźwięków lub zmniejsza się 
ich częstotliwość. 
Innym problemem, który także w Lub-
sku zaistniał ostatnio, to śnięte ryby, a 
przyczyny tego mogą być różne. Do 
najczęstszych powodów powstania 
takich sytuacji są: przyduchy spowodo-
wane upałami, przedostawanie się do 
wody ścieków (w wyniku przelewania 
się wody zmieszanej ze ściekami z 
kanalizacji ogólnospławnej), zatrucie 
toksynami lub choroby ryb. 
Pod dyskusję został poddany także 
problem odoru, z którym na terenie 
Lubska i gminy również się borykamy. 
Niekiedy jest on przyczyną kanali-
zacji ogólnospławnej, innym razem 
powodowany jest hodowlą zwierząt. 
Działania Inspektora w tym zakresie 
są ograniczone z uwagi na brak re-
gulacji prawnych (w tym tzw. ustawy 
odorowej). 
Ostatnim podjętym tematem, była emi-
sja zanieczyszczeń w wyniku działania 
przydomowych kotłowni. Inspektor 
wskazał, że problem ma podstawy z 
jednej strony w tym, że stosowane 
do opału paliwo jest niewłaściwe, z 

drugiej strony przyczyną są przesta-
rzałe kotły. 
Obecnie są możliwości pozyskania 
dofinansowania do zmiany kotłowni. 
Sprawami tymi zajmuje się Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. 
Potrzebna jest także stała edukacja 
społeczeństwa w zakresie ochrony 
środowiska. By niwelować problem 
prowadzone są kontrole emisji zanie-
czyszczeń, a także składu popiołu. Są 
też nakładane kary w wysokości 500 zł. 
Kolejnym punktem posiedzenia było 
omówienie i przegłosowanie uchwał: 
- w sprawie zmiany uchwały nr 
VIII/53/19 Rady Miejskiej w Lub-
sku w sprawie poboru podatków od 
nieruchomości, rolnego i leśnego w 
drodze inkasa 
-  w sprawie zmiany uchwały nr 
VIII/57/19 Rady Miejskiej w Lubsku 
w sprawie opłaty od posiadania psów 
- w sprawie zmiany uchwały nr 
XXI/103/15 Rady Miejskiej w Lubsku 
w sprawie opłaty targowej 
- w sprawie zmiany uchwały nr 
LXVII/344/18 Rady Miejskiej w Lub-
sku z dnia 7 września 2018 r. w sprawie 
uchwalenia Programu Postępowania 
Naprawczego Gminy Lubsko 
-  w sprawie zmiany Uchwały budżeto-
wej Gminy Lubsko na rok 2019 
-  w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Lubsko na 
lata 2019-2038 
-  w sprawie zaciągnięcia przez Gminę 
Lubsko długoterminowej pożyczki z 
budżetu państwa 
-  w sprawie przekazania w drodze 
darowizny prawa własności nierucho-
mości gruntowej - w sprawie zmiany 
uchwały nr XXX/165/16 z dnia 15 
czerwca 2016r. w sprawie terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 
Wszystkie uchwały zostały zaopinio-
wane pozytywnie większością głosów 
lub jednogłośnie. 
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IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU

Z przyjemnością informujemy, że w 

wyniku przeprowadzonej procedury 

konkursowej Czytelnicy „Magazynu 

Lubskiego” dokonali wyboru Najlepszego 

Nauczyciela Gminy Lubsko 2018.

I miejsce przypadło  Annie Wojnarowskiej 
nauczycielce matematyki, która uczy 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i 
Ekonomicznych w Lubsku, 

II Dagmarze Kliczak - Sobańskiej, która 
uczy języka niemieckiego również w 
ZSOiE w Lubsku,  

III Milenie Wiśniewskiej nauczycielce 
nauczania zintegrowanego w Szkole 

Podstawowej nr 1 w Lubsku. 

Uroczyste wręczenie nagród dla 

zwycięzców Konkursu nastąpi podczas 

Sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się 

28 czerwca br. W lipcowo-sierpniowym 

wydaniu ML zaprezentujemy więcej 

informacji na temat laureatów Plebiscytu. 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i 

życzymy dalszych sukcesów w pracy 

zawodowej.

 (red)

Konkurs na Najlepszego Nauczyciela 
Gminy Lubsko 2018 rozstrzygnięty!

W REGI ONI E

KRONIKA POLICYJNA
W maju nasi policjanci przeprowadzili 
około 270 interwencji, zgłoszonych przez 
obywateli, zatrzymali 5 osób poszuki-
wanych do odbycia kary pozbawienia 
wolności, 11 sprawców przestępstw na 
gorącym uczynku m.in. rozbojów, gróźb 
karalnych, kradzieży, uszkodzenia ciała, 3 
osoby doprowadzono do wytrzeźwienia. 
Zdyscyplinowano ponad 200 sprawców 
wykroczeń – z tej liczby w 90. przypadkach 
nałożono grzywny w postaci mandatów 
karnych, skierowano 10 wniosków o uka-
ranie do Sądu Rejonowego; wykroczenia 
dotyczyły głównie łamaniu przepisów 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości (59), 
bezpieczeństwa i porządku w komunikacji 
(44), zakłócenia porządku publicznego 
(32). Odnotowano 19 kolizji w rejonie dróg 
publicznych. Jako główną przyczynę określić 
można: nadmierną prędkość, nieustąpienie 
pierwszeństwa, nieprawidłowe wykony-
wanie manewrów. Dni Lubska, Jasienia i 
Zlot Motocyklowy w ocenie naszej policji 
przebiegły spokojnie z punktu widzenia 
porządku publicznego, bez poważniejszych 
zdarzeń.

*
W maju dyżurny Komisariatu Policji w 
Lubsku otrzymał informację o tym, że w 
Jasieniu na ławce leży mężczyzna, który 
najprawdopodobniej został ugodzony 
nożem w brzuch a sprawca uciekł z miej-
sca zdarzenia. Skierowani natychmiast na 
miejsce zdarzenia policjanci potwierdzili 
zgłoszenie. Ustalono, że po uprzedniej 
sprzeczce, pomiędzy mężczyznami do-
szło do szarpaniny, po której jeden z nich 
wyciągnął ostry przedmiot i zaatakował 
pokrzywdzonego w brzuch. Zaatakowany 
został przewieziony na SOR 105. Szpitala 
Wojskowego w Żarach. Ustalonego spraw-
cę zatrzymano bezpośrednio po zdarzeniu. 
W sprawie prowadzone jest postępowanie. 
Za uszkodzenie ciała mężczyzna odpowie 
przed sądem, gdzie grozi kara pozbawienia 
wolności do lat 5.

*
W godzinach wieczornych, 17. maja dyżur-
ny KP w Lubsku otrzymał zgłoszenie od 
mężczyzny, który twierdził, że w miesz-
kaniu sąsiadów odbywa się impreza, która 
zakłóca jego spokój,  był pod tym adresem 
i grożono mu, że zostanie zabity nożem; z 
drugiej strony, nie potrafił konkretnie odpo-
wiedzieć dyżurnemu – czy w tym mieszka-
niu istnieje faktyczne zagrożenie i kto mu 
grozi. Skierowani na miejsce policjanci nie 
potwierdzili powodów zgłoszenia. Jak sie 
okazało, nie było żadnych gróźb. Udało się 
natomiast ustalić rzeczywistą przyczynę 
zgłoszenia. Okazało się, że mężczyzna, 
który był autorem zgłoszenia po prostu nie 
został zaproszony do wskazanego miesz-
kania na wspólne spożywanie alkoholu i w 
odwecie zadzwonił na policję. Za bezpod-
stawne zgłoszenie został ukarany man-
datem w kwocie 500 zł. Kolejne tego typu 
zgłoszenie policjanci odebrali następnego 
dnia, gdzie inny mężczyzna powiadomił 
policję o tym, że sąsiedzi głośno się zacho-
wują. W tym przypadku musiał zaczekać 
na interwencję, bo policjanci wykonywali 
właśnie inne, ważne czynności. Po dotarciu 
na miejsce funkcjonariusze nie potwierdzili 
treści zgłoszenia, a sam żartowniś oświad-
czył, że się nudził i chciał z kimś pogadać, za 
co również został „nagrodzony” mandatem 
w wysokości 500 zł. 

*
Dyżurny KP w Lubsku otrzymał 18 maja 
zgłoszenie od pracownicy jednego z lub-
skich sklepów, która twierdziła, że para 
osób ukradła kosmetyki na kwotę około 
100, a kilka dni temu na kwotę około 700 
zł. Następnie czujna pracownica przekazała 
zapis monitoringu policji. Sprawą zajęli się 
policjanci kryminalni, którzy błyskawicz-
nie ustalili personalia pary kochanków. 
Niezwłocznie dokonano zatrzymania. Jak 
się później okazało, oboje notorycznie 

dokonywali kradzieży na terenie sklepów 
w Lubsku, a później skradzione rzeczy 
sprzedawali przypadkowym przechodniom. 
Oboje przyznali się do winy. Wobec mężczy-
zny zastosowano środek zapobiegawczy 
w postaci dozoru policyjnego. Zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, tego rodzaju 
kradzieże – mimo, iż mają niską wartość – 
są traktowane jako przestępstwo z uwagi 
na to, że sprawcy uczynili sobie z procederu 
stałe źródło dochodu. Za tego rodzaju 
przestępstwo grozi do 5 lat pozbawienia 
wolności. 

*
Do nieszczęśliwego w skutkach zdarzenia 
drogowego doszło 30 maja około godz. 
9.50. Na trasie Jasionna-Jurzyn, kierujący 
samochodem osobowym marki Ford Focus 
na łuku drogi z niewiadomej przyczyny zje-
chał na lewe pobocze, a następnie uderzył 
bokiem pojazdu w przydrożne drzewo. W 
wyniku tego poniósł śmierć na miejscu. 
Obecnie prowadzone jest śledztwo, mające 
na celu wyjaśnienie szczegółów zdarzenia.

*
W nocy z 31.05 na 01.06 w Jasieniu, 
kierujący samochodem Renault Megan 
nie dostosował prędkości do warunków 
ruchu i uderzył w prawidłowo zaparkowa-
ny samochód marki Mercedes. Uderzenie 
było tak silne, że pojazd przemieścił się 
kilkadziesiąt metrów. Kierujący, obywatel 
Białorusi, został przewieziony do szpitala w 
Żarach. Jak się później okazało, w wydycha-
nym powietrzu było 2,2 promila alkoholu. 
Mężczyzna nie odniósł w zasadzie żadnych 
obrażeń. Został zatrzymany do wyjaśnienia 
sprawy. Będzie odpowiadał przed polskim 
sądem. Grozi mu kara do 2 lat pozbawienia 
wolności. 

*
Policjanci z Lubska ujawnili i zlikwidowali 
plantację konopi indyjskich, należąca do 
31-letniego mieszkańca pow. żarskiego. 
Mężczyzna zatrzymany został na gorącym 
uczynku w momencie, kiedy podlewał 
sadzonki, zupełnie nie spodziewając się 
funkcjonariuszy. Mundurowi zabezpieczyli 
do dalszych badań laboratoryjnych ponad 
80 sadzonek, które znajdowały się w różnej 

fazie wzrostu. Podczas przeszukania kry-
minalni znaleźli w jego mieszkaniu słoik z 
ponad 50 gramami marihuany. Mężczyzna 
został przesłuchany, usłyszał zarzuty po-
siadania i uprawy narkotyków. Pracując nad 
tą sprawą ustalono dodatkowo, że w upra-
wie pomagał mu 19-latek, który także od-
powie za to przestępstwo. Obaj mężczyźni 
solidnie przygotowali nielegalna uprawę. 
Ogrodzili teren wokół sadzonek, zainsta-
lowali specjalną pompę, którą pompowali 
wodę z pobliskiej rzeki. Narkotyki zostaną 
przebadane w laboratorium policyjnym, a 
następnie po wydaniu postanowienia przez 
sąd zniszczone.

*
Około godz. 16.40, 10 czerwca w miejsco-
wości Wierzchno, kierujący motorowerem 
marki Romet, mieszkaniec powiatu kro-
śnieńskiego, nie dostosował prędkości na 
łuku drogi, wskutek czego stracił panowa-
nie nad pojazdem i uderzył w betonowy 
płot. Z ogólnymi potłuczeniami został 
przetransportowany karetką do szpitala 
w Żarach. W trakcie sprawdzania okazało 
się, iż posiada czynny zakaz prowadzenia 
wszelkich pojazdów mechanicznych na 
okres 60 miesięcy, wydany przez sąd. Do 
tego, po przebadaniu, urządzenie pomiaro-
we wskazało wynik 2,4 promile. Mężczyzna 
nie odniósł poważniejszych obrażeń. Za ten 
czyn grozi wysoka grzywna i kara pozba-
wienia wolności.  

*
Policja ostrzega przed fałszywymi e-maila-
mi, które mogą zainfekować komputer. Po-
licjanci otrzymują ostatnio wiele telefonów 
dotyczących e-maili, wysyłanych rzekomo 
przez funkcjonariuszy. Przykład: "Witam, 
przesyłam zgłoszenie otrzymane od Ko-
mendy Głównej w Warszawie, dotyczące 
wysyłania fałszywych e-maili z Państwa 
skrzynki pocztowej. Proszę zapoznać 
się ze zgłoszeniem oraz terminem prze-
słuchania w najbliższej placówce policji" 
– można przeczytać w takiej wiadomości. 
W załączniku takiego e-maila znajduje się 
"Zawiadomienie PDF". Otworzenie go może 
spowodować zainfekowanie komputera 
złośliwym oprogramowaniem. W związku 

z pojawiającymi się telefonami i wiado-
mościami od obywateli o otrzymywanych 
wiadomościach, wysyłanych rzekomo 
przez funkcjonariuszy policja informuje, że 
w przesyłanych drogą elektroniczną wiado-
mościach nigdy nie wysyła żadnych linków 
do stron, czy też spakowanych plików, które 
odbiorca powinien sam rozpakować. Funk-
cjonariusze apelują, by każdą informację 
tego typu traktować z wielką ostrożnością, 
jako potencjalną wiadomość, która może 
zawierać złośliwe oprogramowanie.

*
Wakacje zbliżają się dużymi krokami, piękna 
pogoda dopisuje więc, jak co roku możemy 
spodziewać się aktywnego wypoczynku 
dzieci i młodzieży nad wodą. W związku z 
tym policjanci już rozpoczęli działania infor-
macyjno-edukacyjne w ramach ogólnopol-
skiej akcji pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo 
nad wodą”. Głównym jej celem jest propa-
gowanie bezpiecznego sposobu spędzania 
czasu wolnego nad wodą, informowanie i 
edukowanie zarówno dzieci jak i dorosłych, 
aby w efekcie ograniczyć liczbę tragicznych 
wydarzeń. Latem, z wiadomych przyczyn, 
wiele osób wolny czas spędza nad wodą. 
W tym roku żywioł zbiera w Polsce po raz 
kolejny swoje żniwo. Przyczyn większości 
wypadków nad wodą należy upatrywać w 
nadmiernej brawurze osób zażywających 
kąpieli, często połączonej z alkoholem, 
słabym rozeznaniu zbiornika, braku umie-
jętności i nieodpowiednim przygotowaniu 
się do pływania, niestosowaniu indywidual-
nych środków ochrony, ale również w braku 
odpowiedniego nadzoru osób dorosłych 
nad nieletnimi. Aby wypoczynek nad wodą 
był bezpieczny musimy pamiętać, że bez-
pieczeństwo nasze i naszych dzieci w tych 
miejscach zależy w dużej mierze od nas 
samych. Przestrzegajmy więc podstawo-
wych zasad, które powinny obowiązywać 
podczas wypoczynku nad wodą: wybieraj 
tylko strzeżone kąpieliska i miejsca wyzna-
czone do kąpieli, przestrzegaj regulaminu 
kąpieliska, nigdy nie pływaj po spożyciu 
alkoholu, zwracaj uwagę na przebywające 
nad wodą dzieci, podczas wypoczynku nie 
pozostawiaj cennych rzeczy na brzegu 
bez opieki.

*
Czas wyjazdów wakacyjnych to często 
okres wytężonych przygotowań do po-
dróży. Aby spędzony urlop był udany i 
pozostał na długo w naszej pamięci miłym 
wspomnieniem, zadbajmy o właściwe za-
bezpieczenie pozostawionego mienia tak, 
aby po powrocie nie czekała na nas przykra 
niespodzianka. Podczas gdy wakacje są dla 
nas okresem wypoczynku, dla złodziei jest 
to czas żniw. Zatem, jak właściwie zabez-
pieczyć dom, mieszkanie, piwnicę czy garaż 
przed wyjazdem na urlop? Najlepszym roz-
wiązaniem jest znalezienie osoby zaufanej, 
która zaopiekuje się naszym mieszkaniem. 
Pozostawmy jej klucze, aby w ciągu dnia 
otwierała okna, wieczorem zapalała świa-
tło, wyciągała korespondencję ze skrzynki 
pocztowej, usuwała pozostawione ulotki 
reklamowe. Niezmiennie od wielu lat, 

najlepszym zabezpieczeniem naszego 
domu czy mieszkania jest dobry sąsiad, 
który będzie czuwał nad pozostawionym 
przez nas dobytkiem. Dobrze znający się 
mieszkańcy mogą skutecznie przeciwsta-
wić się włamaniom, kradzieżom, rozbojom i 
chuligaństwu. Dlatego warto porozmawiać 
z sąsiadami o bezpieczeństwie i ustalić za-
sady „sąsiedzkiej czujności”. Kiedy podczas 
nieobecności sąsiada usłyszymy hałas w 
jego mieszkaniu, zobaczymy nieznajomego, 
próbującego otworzyć jego drzwi, zauwa-
żymy podejrzanie zachowujące się osoby 
na klatce schodowej lub na parkingu - nie 
wahajmy się natychmiast poinformować o 
tym policję. W zabezpieczeniu mieszkania 
pomagają nam również środki techniczne 
- solidne, patentowe zamki w drzwiach, 
posiadające atesty gwarantujące nam 
odpowiednią jakość oraz zamontowane w 
drzwiach zabezpieczenia przeciwwywa-
żeniowe. Godnym rozważenia rozwiąza-
niem są także blokady klamek okiennych, 
zainstalowanie systemu alarmowego 
połączonego z czujnikami ruchu, wyposa-
żenie naszego domostwa w automatyczne 
włączniki oświetlenia, które podczas naszej 
nieobecności, o zaprogramowanej godzinie 
będą zapalać i gasić światło w poszczegól-
nych pomieszczeniach. Najbardziej narażo-
ne na włamania są mieszkania położone na 
parterze i najniższych piętrach oraz domy 
jednorodzinne. Złodzieje najczęściej forsują 
drzwi balkonowe czy okna poprzez ich wy-
ważenie, stłuczenie szyby, usunięcie kitu. 
Zabezpieczeniem przed taką ingerencją jest 
zastosowanie folii czy rolet antywłamanio-
wych oraz okratowanie okien piwnicznych, 
w szczególności tych, znajdujących się z 
tyłu domu. Nie zapominajmy także o wła-
ściwym zabezpieczeniu drzwi garażowych 
oraz innych pomieszczeń gospodarczych, 
poprzez które łatwo można dostać się do 
domu. Zadbajmy o prawidłowo działające 
oświetlenie wokół domu i przed drzwiami 
wejściowymi do mieszkania – włamy-
wacze unikają miejsc oświetlonych, gdzie 
mogą być łatwo zauważeni przez osoby 
postronne. Nawet w najlepiej zabezpie-
czonym mieszkaniu nie pozostawiajmy 
kosztowności czy większej ilości gotówki. 
Cenne przedmioty najlepiej jest zdepono-
wać w banku. Zapiszmy numery fabryczne 
wartościowych przedmiotów takich jak 
komputer, telewizor, kamera, zróbmy listę, 
a jeżeli to możliwe także dokumentację 
fotograficzną posiadanej biżuterii, antyków, 
obrazów – w przypadku kradzieży zwiększy 
to szansę na ich odzyskanie. Nie chwalmy 
się osobom postronnym swoją zamożno-
ścią, nowo zakupionymi sprzętami RTV itp. 
Zwracajmy baczną uwagę na to, jakie infor-
macje zamieszczamy o sobie na portalach 
społecznościowych. Nie publikujmy zdjęć, 
na których w tle widoczne jest wyposa-
żenie naszego mieszkania. Zachowajmy 
powściągliwość i nie opowiadajmy osobom 
postronnym, gdzie jedziemy na urlop i na 
jak długo.

Opr. M. Sienkiewicz

Przestrzegajmy zasad nad wodą dla dobra naszych dzieci

Pamiętajmy, aby zabezpieczyć dom zanim wyjedziemy na wczasy

Kryminalni znaleźli w mieszkaniu słoik z ponad 50 gramami marihuany
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„SKARGA PAULIAŃSKA”

Pan Jan pożyczył znajomemu 20 000zł. 
Zdecydował się na udzielenie pożyczki, 
ponieważ wiedział, że znajomy posiada 
dom o wartości 300 000zł i nawet w sytu-
acji gdyby stracił on płynność finansową, 
to pan Jan będzie mógł zaspokoić się z 
tej nieruchomości. Gdy nadszedł termin 
spłaty, znajomy poinformował pana Jana, 
że nie ma środków pieniężnych by spłacić 
dług, a nieruchomość nie jest już jego 
własnością ponieważ dom darował córce. 
Dłużnik jest więc niewypłacalny. 
Zapobieganiu takim sytuacjom służy 
właśnie skarga pauliańska. Zgodnie 
z treścią art. 527 § 1 kc, gdy wskutek 
czynności prawnej dłużnika dokonanej z 
pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia 
uzyskała korzyść majątkową, każdy z wie-
rzycieli może żądać uznania tej czynności 
za bezskuteczną w stosunku do niego, 
jeżeli dłużnik działał ze świadomością 
pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia 
o tym wiedziała lub przy zachowaniu na-

leżytej staranności mogła się dowiedzieć. 
Z powództwem takim należy wystąpić do 
sądu. Jak wynika z treści przywołanego 
wyżej przepisu, aby skarga pauliańska 
została uwzględniona przez sąd muszą 
łącznie wystąpić następujące okoliczności:
- na skutek dokonanej przez dłużnika czyn-
ności prawnej stał się on niewypłacalny albo 
stał się niewypłacalny w stopniu wyższym, 
niż był przed dokonaniem czynności,
- dłużnik w chwili dokonywania czynności 
prawnej działał ze świadomością pokrzyw-
dzenia wierzyciela, np. dokonując darowizny 
nieruchomości na rzecz córki, wiedział że 
jego wierzyciel nie będzie mógł zaspokoić się 
z innych składników majątkowych dłużnika,
- osoba trzecia, (w opisywanym w artykule 
przypadku – córka) wiedziała, iż dłużnik 
działał ze świadomością pokrzywdzenia 
wierzycieli, lub przy zachowaniu należytej 
staranności mogła się tego dowiedzieć. 
Istotne jest to, że przepisy kodeksu cy-
wilnego wprowadzają dwa domniemania, 
które ułatwiają dochodzenie wierzycielowi 
w toku procesu swoich interesów. Zgodnie 

z art. 527 § 3 kc jeżeli wskutek czynności 
prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdze-
niem wierzycieli uzyskała korzyść majątko-
wą osoba będąca w bliskim z nim stosunku, 
domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż 
dłużnik działał ze świadomością pokrzyw-
dzenia wierzycieli. Jak stanowi zaś art. 527 
§ 4 kc, jeżeli wskutek czynności prawnej 
dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem 
wierzycieli korzyść majątkową uzyskał 
przedsiębiorca pozostający z dłużnikiem 
w stałych stosunkach gospodarczych, 
domniemywa się, że było mu wiadome, iż 
dłużnik działał ze świadomością pokrzyw-
dzenia wierzycieli.
Ważna jest również okoliczność, czy wsku-
tek dokonanej przez dłużnika z pokrzyw-
dzeniem wierzyciela czynności prawnej 
osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową 
bezpłatnie, czy też była to korzyść uzyskana 
odpłatnie. W tym pierwszym przypadku 
wierzyciel może żądać uznania czynności 
za bezskuteczną, chociażby osoba ta nie 
wiedziała i nawet przy zachowaniu należytej 
staranności nie mogła się dowiedzieć, że 

dłużnik działał ze świadomością pokrzyw-
dzenia wierzycieli. 
Kolejnym domniemanie ułatwiające wierzy-
cielowi skuteczne dochodzenie roszczenia 
ze skargi pauliańskiej ustanowione zostało 
w art. 529 kc, zgodnie z którym jeżeli w 
chwili darowizny dłużnik był niewypłacalny, 
domniemywa się, iż działał ze świadomo-
ścią pokrzywdzenia wierzycieli. To samo 
dotyczy wypadku, gdy dłużnik stał się nie-
wypłacalny wskutek dokonania darowizny. 
Jak już wspomniano wierzyciel ze skargą 
pauliańską może wystąpić w drodze po-
wództwa cywilnego lub zarzutu przeciwko 
osobie trzeciej, która wskutek tej czynności 
uzyskała korzyść majątkową. Jeśli zaś osoba 
trzecia rozporządziła uzyskaną korzyścią, 
wierzyciel może wystąpić z pozwem bez-
pośrednio przeciwko osobie, na której rzecz 
rozporządzenie nastąpiło, jeżeli osoba ta 
wiedziała o okolicznościach uzasadniających 
uznanie czynności dłużnika za bezskuteczną 
albo jeżeli rozporządzenie było nieodpłatne. 
Jaki skutek daje uznanie czynności prawnej 
dłużnika za bezskuteczną względem wie-

rzyciela? Otóż może on wtedy z pierwszeń-
stwem przed wierzycielami osoby trzeciej 
dochodzić zaspokojenia z przedmiotów 
majątkowych, które wskutek czynności 
prawnej uznanej za bezskuteczną wyszły z 
majątku dłużnika albo do niego nie weszły. 
 Warto dodać, że osoba trzecia, 
która uzyskała korzyść majątkową wskutek 
czynności prawnej dłużnika dokonanej z 
pokrzywdzeniem wierzycieli, może zwolnić 
się od zadośćuczynienia roszczeniu wie-
rzyciela żądającego uznania czynności za 
bezskuteczną, jeżeli zaspokoi tego wierzy-
ciela albo wskaże mu wystarczające do jego 
zaspokojenia mienie dłużnika. 
Jeśli o chodzi o czas jaki wierzyciel ma na 
wystąpienie ze skargą pauliańską, to jest to 
okres 5 lat od daty dokonania tej czynności. 
Po jego upływie nie można skutecznie żądać 
uznania czynności dokonanej z pokrzywdze-
niem wierzyciela za bezskuteczną. 

Adwokat Michał Wójcicki

STRAŻACY JRG LUBSKO PROMUJĄ 
BEZPIECZEŃSTWO WŚRÓD 
NAJMŁODSZYCH!
W ramach prowadzonej akcji „Kręci 
mnie bezpieczeństwo” i „Stop po-
żarom traw” strażacy z Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej w Lubsku 
17 maja, podczas wizyty dzieci z 
Przedszkola nr 1 z Lubska, prze-
prowadzili pogadankę. Przedsta-
wiane tematy to bezpieczeństwo 
dzieci, zagrożenia dla środowiska 
naturalnego w obliczu wypalania 
traw, a wszystko połączone z 
pokazem sprzętu i samochodów 
pożarniczych.

WOJEWÓDZKIE OBCHODY DNIA 
STRAŻAKA
W Gorzowie Wlkp. odbyły się 
19 maja Wojewódzkie Obchody 
Dnia Strażaka. Podczas obchodów 
delegacja strażaków z KP PSP w 
Żarach pod przewodnictwem mł. 
bryg. Roberta Słowikowskiego – 

Komendanta Powiatowego Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Żarach 

otrzymała wyróżnienia i awanse. 
KP PSP w Żarach wystawiła poczet 

sztandarowy w składzie: dowódca 
pocztu mł. kpt. Adrian Woźniak, 
sztandarowy st. asp. Piotr Brela, 
asystujący mł. ogn. Dominik So-
kalski. Strażacy z KP PSP w Żarach 
weszli również w skład Lubuskiej 
Kompani Honorowej Państwowej 
Straży Pożarnej. Powiat żarski 
reprezentował również poczet 
sztandarowy z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Mirostowicach Dol-
nych. Prezydent Rzeczypospoli-
tej Polskiej wyróżnił: Srebrnym 
Medalem Za Długoletnią Służbę 
Pawła Maludy, Brązowym Meda-
lem Za Długoletnią Służbę Piotra 
Jarosiewicza, Łukasza Magryna, 
Joannę Sokalską. Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji 
nadał: Złotą Odznakę Zasłużony 
dla Ochrony Przeciwpożarowej Ro-
bertowi Słowikowskiemu, Srebrną 
Odznakę Zasłużony dla Ochrony 
Przeciwpożarowej Pawłowi Hry-
niewiczowi, Brązową Odznakę Za-
służony dla Ochrony Przeciwpoża-
rowej Robertowi Baworowskiemu.

WYPADEK NA DRODZE 
POWIATOWEJ
W czwartek 30 maja o godzinie 

09:55, Stanowisko Kierowania 
Komendanta Powiatowego Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Żarach 
przyjęło zgłoszenie o wypadku ko-
munikacyjnym na drodze powiato-
wej numer 1123F za miejscowością 
Jasionna. Ze zgłoszenia wynikało, 
iż w zdarzeniu bierze udział samo-
chód osobowy i jest jedna osoba 
poszkodowana. Niezwłocznie 
zadysponowano dwa zastępy ra-
towników z Jednostki Ratowniczo 
Gaśniczej w Lubsku oraz zastęp 
OSP Jasień. Po dojeździe na miej-
sce potwierdziło się zgłoszenie 
– zastano uszkodzony samochód 
osobowy, w którym znajdował się 
nieprzytomny kierowca. Działania 
ratowników Państwowej Straży 
Pożarnej polegały na zabezpiecze-
niu miejsca zdarzenia, wykonaniu 
dostępu do poszkodowanego za 
pomocą narzędzi hydraulicznych. 
Na miejscu zdarzenia był ze-
spół Państwowego Ratownictwa 
Medycznego oraz patrol Policji 
i Prokurator. Działania trwały 3 
godziny, w tym czasie droga była 
zamknięta dla ruchu.

Opr. M. Sienkiewicz

KRONIKA STRAŻACKA

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

W REGIONIE

Komendant Powiatowy mł. bryg Robert Słowikowski odznaczony Złotą 
Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej

Działania straży trwały 3 godzinyNaszych strażaków odwiedziły dzieci z Przedszkola nr 1

LUDZI E,  WYDARZENI ALUDZI E,  WYDARZENI A

Po rocznej przerwie 
odbył się w dniach 
31.05-02.06 po raz 
XVII Międzynarodowy 
Zlot Motocyklowy, 
organizowany jak zwykle 
przez Klub Motocyklowy 
BOXER MC Poland.

Przyjazd
Miejscem zlotu był zalew Nowiniec. Już 
w środę (29.05) dotarł pierwszy uczestnik 
Kris, mieszający obecnie w Norwegii, a 
pochodzący ze Stargardu Szczecińskiego 
miłośnik motocykli. W czwartek już 
od rana przyjeżdżali kolejni uczestnicy 
zlotu. Oczywiście kulminacyjnym mo-
mentem przyjazdu był piątek. Prezydent 
Klubu Motocyklowego BOXER MC 
Poland Robert Kościk oficjalnie powitał 
licznie przybyłych gości z całej Europy 
m.in. ze Słowenii, Czech, Węgier, Ukra-
iny, Anglii czy Niemiec. Po raz pierwszy 
na zlocie pojawili się Francuzi, którzy 
w ubiegłym roku poznali „Boxerów” 
na zlocie Harleya w Karpaczu. Goście 
z Paryża byli zaskoczeni i zachwyceni 
organizacją i przebiegiem zlotu.   
Integracja
W piątek wieczorem rozpoczęła się zwy-
czajowa integracja uczestników zlotu. 
Warto zaznaczyć, że jeszcze nigdy nie 
było przedstawicieli, aż tylu klubów. Na 
scenie pojawili się „Niespotykani”, jako 
promocja lokalnych artystów, zresztą 

bardzo dobrze przyjęci. Potem zabawę 
poprowadził DJ OVERS. Było coś dla 
ucha, ciała i… oka. Pogoda również 
dopisała. 

Parada i konkurencje
W sobotę odbyła się tradycyjna parada 
ulicami Lubska i Jasienia. O godz. 13.30 
wykonano wspólne zdjęcie uczestników 
zlotu z mieszkańcami miasta, któ-
rych powitał Burmistrz Lubska Janusz 
Dudojć. Po powrocie nad zalew odbyły 
się konkurencje sprawnościowe, które 
prowadzili Rambo z Puchalem, part-
nerem klubowym z Sulęcina. Atrakcje: 
wóz strażacki, który zakupił sobie jeden 

z Boxerów Rudy – lanie wody pod 
ciśnieniem i kto najbliżej podejdzie, 
przeciąganie liny, siłowanie się na 
rękę, picie piwa na czas, wolna jazda, 
rzut beczką za siebie, trzymanie wału 
korbowego na czas, jazda dziwnym 
rowerem. Wyróżniono najstarszego 
uczestnika rajdu Donka z Lubina, 
który przyjechał najnowszą, trójko-
łową Hondą Gold Wing. Na zlocie 
nie zabrakło rzemieślników i stoisk z 
tematyką motocyklową. Był kolega 
Kamil, który przyzwyczaił już miesz-
kańców naszego miasta, że wykonuje 
portfele czy paski z inicjałami lub 
logo zlotu. Dwóch Boxerów zostało 
pełnoprawnymi członkami klubu 
BOXER MC Poland: Rudy z Lubska 
i Wilczur z Sulęcina. Piękna pogoda 
i wysoka temperatura spowodowały, 
że w dzień materace zamieniły się w 
wodne stoliki. Wieczorem zagrały 
zespoły: DOBRE PIWO i Rock 
Rebelia Band. 

Podsumowanie
Jak zwykle mieszkańcy Lubska przy-
jęli uczestników zlotu z życzliwością 
i wyrozumiałością. Warto dodać, że 
nad zalewem pojawili się również 
mieszkańcy m.in. Żar, Zielonej Góry, 
Żagania, Szprotawy, Krosna Odrz., 
Słubic i okolicznych miejscowości. 
Opinie organizatorów innych zlotów, 
którzy przybyli do Lubska były bardzo 
dobre, zarówno jeśli chodzi o miejsce 
zlotu, jego przebieg oraz atmosferę 
nad zalewem i w całym mieście. – W 
tym miejscu chciałbym podziękować 
mieszkańcom Lubska, który od lat two-
rzą wspaniały klimat, co potwierdzają 
właśnie uczestnicy zlotu. Odzew po 

zlocie w mediach społecznościowych 
przerósł moje największe oczekiwania. 
Należy zaznaczyć, że w tym roku zlot 
został wpisany, jako impreza promują-
ca Dni Lubska. Odbyło się spotkanie 
przedstawicieli UM, OSiR-u i klubu, na 
którym ustalono szczegóły współpracy. 
Dzięki temu organizacja zlotu przebiegła 
bez zarzutu. Chciałbym gorąco podzię-
kować Burmistrzowi Lubska J. Dudoj-
ciowi, prezesowi PGKiM Marcinowi 
Gołębiewskiemu, dyrektorowi OSiR-u 
Robertowi Ściłbie oraz pracownikom 
LDK. Podziękowania otrzymują też 
osoby i instytucje, które od lat wspierają 
nas w organizacji zlotu: Jan Łobodziec, 
JUBO-TRANS Bogdan i Jerzy Halczuk, 

Drukarnia DECHNIK, Jan i Grzegorz 
Deka, Paweł Suchowiecki, Jan Matras, 
Stacja Paliw DAN POL, Beata Duczmal, 
Władysław Kwaśny, Adam Chytry, Zofia 
Korzyniewska, Łukasz Gacek, Lubskie 
Stowarzyszenie Strzelectwa Sportowe-
go GRYF - Marek Stępień, Krzysztof 
Noryk, Jerzy Czamański, HAMAR 
GÓRZYN, Magdalena Nowak, HY-
DROTANK - Marek Zganiacz i Rafał 
Retka, Małgorzata Delijewska. Dziękuję 
również lubskiej policji za profesjonalne 
zabezpieczenie trasy przejazdu parady – 
podsumowuje prezydent BOXER MC 
Poland R. Kościk. 

M. Sienkiewicz

XVII ZLOT MOTOCYKLOWY
Zainteresowanie zlotem przerosło najśmielsze oczekiwania organizatorów Jak widać zlot łączy wszystkie pokolenia

Uczestnicy parady prezentowali się 
nie tylko na motocyklach

Uczestników zlotu w imieniu mieszkańców Lubska powitał Burmistrz Janusz Dudojć

Klub Boxer otrzymał podziękowania za 
zbiórkę charytatywną dla Gabrysia
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LUDZI E,  WYDARZENI ALUDZI E,  WYDARZENI ALUDZIE,  WYDARZENIA

WYCIECZKA DO ZOO W dniu 14 czerwca dzieci z klas I -III ze Szkoły Podstawowej nr 3 
z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku wybrały się na wycieczkę 
do wrocławskiego ZOO. Mimo upalnej pogody dzielnie zniosły podróż
i zwiedzanie. Pełni wrażeń oraz z uśmiechem na twarzach wróciły
do domu. 

red.

Takie kolorowe boisko sprezentowali 
chłopcy z 8a dla swoich młodszych ko-
leżanek i kolegów. Na placu przed szkol-

nym budynkiem namalowali plansze do 
gier: Chińczyk, Pan, Alfabet, Pajęczyna, 
Węże oraz 2x Klasy. Dziękujemy za 3 

dni ciężkiej pracy. W szkole pozostanie 
po Was trwały ślad i ciepłe wspomnienia.

red.

WESOŁA TRÓJECZKA

Na zdjęciu od lewej: Erwin, Paweł, Tomasz i Kamil, uczniowie klasy 8a.

Od 27 do 30 maja 2019 r. 
w SCOALA GIMNAZIALA 
IZBICENI w Rumunii 
odbyło się ostatnie 
spotkanie w ramach 
projektu Erasmus+: 
“Give 5: A Healthy Living 
Toolbox - the whole 
school program”.

Brali w nim udział nauczyciele z 
Turcji, Portugalii, Hiszpanii, Rumunii, 
Macedonii, Włoch, Litwy oraz Polski. 
Naszą szkołę reprezentowały: Anna 
Dzienisz - Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi 
w Lubsku i Maria Uryś - nauczycielka 
języka angielskiego. Celem spotkania 

było podsumowanie projektu i rozpo-
częcie pracy nad raportem końcowym.
W Rumunii zostaliśmy powitani 
chlebem i solą. Następnie uczniowie 
prezentowali tradycyjne tańce i pieśni 
narodowe. Prawdziwą atrakcją był 
rejs po Dunaju oraz zwiedzanie pałacu 
Peleş w miejscowości Sinaia, dawnej 
rezydencji letniej królów Rumunii.
Jednakże najbardziej interesujące 
okazały się spotkania z uczniami. 
Mieliśmy szansę obserwować lekcję 
historii, gdzie dowiedzieliśmy się 
wielu interesujących wiadomości o 
Rumunii. Następnego dnia, prowadząc 
lekcję w siódmej klasie mieliśmy 
szansę odwdzięczyć się informacjami 
o Polsce.

 Mieliśmy również okazję spotkać się 
z lokalnymi władzami. Burmistrz Izbi-
ceni, który wcześniej był nauczycielem 
matematyki w naszej szkole partner-
skiej zapraszał nas do kontynuowania 
współpracy z lokalną szkołą.
Dzięki realizacji tego projektu Era-
smus+ nauczyciele naszej szkoły mieli 
okazję podniesienia kompetencji języ-
kowych, a także wymiany pomysłów 
i dobrych praktyk w czasie spotkań 
z osobami z innych krajów europej-
skich. Uczniowie uczestniczący w 
wyjazdach poznali kulturę innych 
krajów, ćwiczyli język angielski i 
umiejętność pracy w międzynarodo-
wych zespołach.

M. Uryś

Erasmus w SP 3
W ramach Dni Lubska w sobotnie 
przedpołudnie (8.06), na zamkowym 
dziedzińcu Domu Pomocy Społecznej 
w Lubsku było gwarno od rozmów, a 
z głośników rozbrzmiewała muzyka. 
Długie stoły zdobiły bukiety z polnych 
kwiatów, do spróbowania zachęcały 
smakowicie wyglądające słodkie wy-
pieki przyniesione przez opiekunów 
domu, a w misach kusiły pachnące 
latem truskawki. Nie brakowało chęt-

nych na watę cukrową i popcorn, nie 
tylko wśród najmłodszych, którzy 
przyszli odwiedzić z rodzinami swoich 
najbliższych - mieszkańców zamku. 
Wszystkich licznie zgromadzonych 
gości przywitała Dyrektor DPS Wio-
letta Kuźmińska, która w pierwszej 
kolejności podziękowała sponsorom, 
ludziom dobrej woli i serca oraz Wło-
darzom Miasta i Powiatu: Burmistrzowi 
Lubska Januszowi Dudojciowi oraz 

Staroście Powiatu Żarskiego Józefowi 
Radzionowi, za nieustające wsparcie, 
pomoc i  zrozumienie, jakie otrzymują 
pracownicy i mieszkańcy domu. Cieka-
wie przygotowany program artystyczny 
- również przez mieszkańców, zawierał 
zarówno występy wokalne, jak i nowo-
czesne inscenizacje teatralne znanych 
bajek, m.in. "Kopciuszek". 
Można było skorzystać i poprosić o 
namalowanie pięknych obrazów na 

twarzy, kupić ciekawe produkty ręko-
dzieła lub porównać zamek kiedyś i 
dziś, uwieczniony na fotografiach w 
mini galerii - jednym słowem doskonała 
zabawa dla całej rodziny. Nie ma nic 
cenniejszego jak czas i zainteresowanie, 
jakie możemy ofiarować innym. To był 
miły, letni i niezapomniany dzień! 

A-M

PIKNIK RODZINNY W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBSKU! 

Szkoła Podstawowa nr 3 z 
Oddziałami Integracyjnymi 
im. Adama Mickiewicza w 
Lubsku przeprowadziła po 
raz kolejny akcję pod egidą 
WOŚP 'NIE BIJ MNIE - 
KOCHAJ MNIE ". W akcji 
udział wzięli uczniowie 
klas I-III. Celem akcji było 
zwrócenie uwagi mieszkań-
ców Lubska na sprzeciw 
wobec krzywd czynionych 

przez osoby dorosłe wobec 
dzieci. " MY JAKO DZIE-
CI - STAJEMY W OBRO-
NIE INNYCH DZIECI. 
CHCEMY, ABY NASZE 
DZIECIŃSTWO BYŁO 
SZCZĘŚLIWE. To prze-
słanie, jakie chcieli przeka-
zać mieszkańcom Lubska 
uczniowie z SP-3.

I.G.

NIE BIJ MNIE
- KOCHAJ MNIE 

Temat podatków zamierzałem po-
ruszyć w zeszłym, miesiącu, jed-
nak ponadtygodniowa przeprawa 
z korporacją teleinformatyczną, 
w czasie której byłem odcięty 
od sieci ( Temat na felieton na 
następny numer ) sprawiła, że by 
go napisać zabrakło mi sił i przede 
wszystkim spokoju, którego z 
wiekiem do pisania potrzebuję 
coraz więcej. Więc dopiero teraz 
chciałbym podzielić się z wami 
tym, co przydarzyło mi się w 
związku z corocznym rozlicze-
niem się z fiskusem. 
Na tym świecie pewne są tylko 
śmierć i podatki jak stwierdził 
jeden z założycieli Stanów Zjed-
noczonych Benjamin Franklin, 
Jezus spytany przez Faryzeuszy 
czy należy płacić podatek Rzy-
mowi odrzekł: „ Oddajcie tedy 
co jest cesarskie cesarzowi, a co 
jest bożego Bogu”, więc nie po-
zostało mi szaremu obywatelowi 
nic innego jak corocznie pod 
koniec kwietnia rozliczyć się z 
urzędem skarbowym. W tym roku 
w związku z nawałem obowiąz-
ków czekałem z tym niemal do 
ostatniego dzwonka i tradycyjnie 
jak w ostatnich kilku latach do 
dopłaty wyszła mi złotówka.. 
Jako urodzony w poprzedniej 
epoce nie korzystam z płatności 
przez internet, więc zmuszony 
byłem swoją należność uiścić 
drogą tradycyjną, czyli przele-
wem bankowym lub za pomocą 
przekazu pocztowego. Tak się 
jednak złożyło, że pod koniec 
kwietnia miałem zaproszenie do 
żarskiej książnicy na spotkanie 
autorskie mojego znajomego, 
więc goszcząc w stolicy powiatu 
będącej siedzibą urzędu skarbo-
wego przy okazji postanowiłem 
uiścić fiskusowi należną mu 
złotówkę, czym zaoszczędziłbym 
czas na wypełnianie formularza, 
stania w kolejce na poczcie, czy w 
banku, a zaoszczędzone parę zło-
tych należne za przekaz mógłbym 
przeznaczyć na marketowe piwo 
i małą bułkę. Jednak, gdy w skar-
bówce nadeszła moja kolej, od 
pani za biurkiem dowiedziałem 
się, że urząd nie posiada kasy i 
pani uprzejmie skierowała mnie 
na pocztę główną, gdzie będę 
mógł ową złotówkę przesłać na 
konto urzędu skarbowego bez 
opłaty za przelew. Jeśli już urzędy 
skarbowe nie posiadają kas, to źle 
się dzieje w państwie polskim, 
pomyślałem parafrazując Szek-
spira. Nie pozostało mi nic innego 
jak przemieścić się do budynku 
poczty, obok którego zresztą prze-
chodziłem idąc do skarbówki. Na 
poczcie tradycyjnie do każdego 
okienka była spora kolejka. Gdy 
stanąłem przy okienku, pani prze-
kazała mi specjalny formularz 

i łaskawie poinformowała, że 
jeśli już go wypełnię, to zostanę 
obsłużony poza kolejnością. Przy 
wypełnianiu znów pojawił się 
problem, gdyż nie wziąłem z sobą 
okularów, a rozmiar czcionki na 
blankiecie był raczej dla ludzi o 
wzroku snajperów lub pilotów 
odrzutowców. Na szczęście obok 
mnie stał pan o sokolim wzroku 
i miej więcej pokazał mi co 
gdzie mam napisać. Wypełniałem 
blankiet modląc się w duchu, 
by gdzieś nie popełnić błędu, ( 
zazwyczaj blankiet z przekazem 
udaje mi się wypełnić poprawnie 
za trzecim razem),bo do spotkania 
w bibliotece pozostał nieco ponad 
kwadrans, a nie chciałem się na 
nie spóźnić, by nie okazać braku 
szacunku dla autora i organiza-
torów imprezy. Jednak tego dnia 
ciągle miałem pod górkę, gdyż 
wypełniając przekaz należało 
podać NIP lub numer PESEL. 
Od czasu, gdy parę lat temu w 
autobusie wyczesano mi portfel 
z dowodem, po najbliższej oko-
licy poruszam się zazwyczaj bez 
dokumentów, a swojego numeru 
PESEL na pamięć nie znałem, 
nie wspominając już o NIP-ie 
, który jest dla mnie pojęciem 
abstrakcyjnym. Nie pozostało mi 
nic innego jak zadzwonić do Be-
atrycze i poprosić, by z szuflady 
w komodzie wyjęła mój dowód i 
podała ów numer. Pierwsza próba 
echo, druga- echo. Zapewne jest 
w ogrodzie, pomyślałem. Odebra-
ła za trzecim razem. Pospiesznie 
wpisałem jedenaście identyfikują-
cych mnie cyfr i podszedłem do 
okienka. Pani po drugiej stronie, 
mimo że była bardzo miła, swoją 
pracę wykonywała niezbyt szyb-
ko. Na szczęście tym razem na 
blankiecie nie popełniłem żadne-
go błędu. Spojrzałem na zegarek. 
Do rozpoczęcia spotkania zostało 
jeszcze pięć minut. Pociecha w 
tym, że biblioteka od poczty znaj-
duje się dosłownie rzut beretem. 
Wpłacenie złotówki należnej pań-
stwu zabrało mi ponad godzinę, 
doliczając do tego czas pani w 
skarbówce, pana o sokolim wzro-
ku, pani na poczcie i Beatrycze to 
trochę się tego nazbierało. Czas 
to pieniądz, jak mawiają Anglicy. 
Tylko czy o tym wiedzą twórcy 
prawa podatkowego? I czy zdają 
sobie sprawę ile czasu i energii 
może zabrać wpłacenie należnej 
państwu złotówki? Szkoda czasu, 
by napisać do nich list z tymi py-
taniami, bo zapewne utknie gdzieś 
po drodze zanim dotrze do osoby 
kompetentnej w tym temacie. 
Lepiej więc ją zapłacić, bo jesz-
cze znajdzie się jakiś nadgorliwy 
urzędnik i można skończyć jak 
Al Capone.

Bożygniew Gralicki

CZAS TO PIENIĄDZ,
CZYLI CESARSKA
ZŁOTÓWKA

XXI wiek okiem niepokornego felietonisty
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- Paulo, usłyszałem o Tobie, o Twojej 
działalności od mojej redakcyjnej kole-
żanki Ani Rosińskiej. Krótka opowieść o 
tym, co robisz tak mnie zaciekawiła, że 
postanowiłem się z Tobą skontaktować. 
Powiedz, kiedy po raz pierwszy poczu-
łaś, że to jest właśnie to?
- To wszystko zaczęło się od Fiony, kotki 
która pojawiła się nie wiadomo skąd, 
przychodziła do mnie na podwórko, gdzie 
dokarmiamy koty. Wówczas dokarmiałam 
7 kotów, moją uwagę przykuła niepełno-
sprawna kotka. Fiona nie miała przedniej 
łapki, najprawdopodobniej wpadła we 
wnyki. Przez dłuższy czas dokarmialiśmy 
Fionę, przychodziła codziennie, aż pew-
nego dnia nie pojawiła się na „stołówce”, 
zmartwiło mnie to, miałam już w głowie 
czarny scenariusz. Minęły dwa miesiące 
i Fiona znowu się pojawiła u nas, ale z 
trzema małymi kociakami. Wprowadziła 
się z maluchami do komórki, która ledwo 
stała, ale nie chcieliśmy jej wyganiać, bo 
było widać, że czuje się w niej bezpiecznie. 
Karmiliśmy małe wraz z Fioną, pod jej nie-
obecność weszłam do komórki, posprzą-
tałam, wsadziłam legowisko, mieszkały 
tam do pewnego czasu. Zaczęły kręcić się 
kocury koło Fiony i małych, ona dla ich 
bezpieczeństwa wyniosła je nie wiadomo 
gdzie, ale wiedziałam, że wróci, bo miała u 
nas dobrze. Wróciła po jakimś czasie z całą 
trójką, która była chora. Miały koci katar, 
były w opłakanym stanie, wyleczyliśmy je 
na własny koszt. Było ciężko, zwłaszcza 
przy kropieniu oczu, ponieważ maluchy 
były dzikie, tak samo jak ich mama, która 
była nieufna. Kotki, które dokarmialiśmy 
rodziły kolejne małe, było 
ich coraz więcej. W pewnym 
momencie na moim podwórku 
było 17 kotów, a wszystko 
przez to, że moja sąsiadka 
miała odmienne zdanie na te-
mat sterylizacji. Powiedziałam 
z mamą – stop, tak nie może 
być, ich jest za dużo. Zaczęłam 
szukać pomocy w różnych or-
ganizacjach, dowiadywałam się 
coraz więcej, wiele osób radziło 
mi, aby udać się do urzędu, 
więc tak zrobiłam. Poszłam, 
przedstawiłam sytuację, ale 
zostałam odesłana z kwitkiem. 
Zaczerpnęłam języka u osób, 
którzy pracują w OTZ Ani-
mals. Poznałam wtedy panią 
Lidię, która jest inspektorem 
i po długich rozmowach z nią 
usłyszałam zdanie, które mnie 
zmotywowało. Powiedziała mi: 
Paula, nie daj się. Dzięki całej 
sytuacji poznałam wspaniałe 
osoby: Malwinę, Justynę, panią 
Gabrysię i najważniejszą panią 
Jolę - Matkę Przystani (tak Ją 
nazywamy). To właśnie one mi 
pomogły. Wszystko zawdzię-
czam moim dziewczynom. 
Fiona obecnie znajduje się na 
Przystani, a maluchy już dawno 
mają swoje domki: Sid, Maniek 
i Diego. Diego mieszka u nas w 
mieście :) a pozostali chłopcy 
trafili do domów w Poznaniu i 
Wrocławiu.
- Powiedź, w jaki sposób 
konkretnie pomagasz zwie-
rzętom?

- Od roku 
działam w 
f u n d a c j i 
P r z y s t a ń 
na 4 łapy i 
prywatnie 
prowadzę 
s t r o n ę  z 
koleżanką, 
wspomnia-
ną Malwi-
ną, której 
zadaniem 
j e s t  o d -
szukan ie 
właściciela 

futrzaka, który zabłądził, szukanie nowych 
domów dla zwierząt, które przybywają w 
Lecznicy Junior Vet doktora Rafała Ra-
falskiego. Ale, co się będę rozwodzić na 
ten temat, po prostu proszę zajrzeć na nią 
i sprawdzić: Adoptuję/Oddam Nagłośnij 
krzywdę zwierząt Lubsko i okolice.
- Myślę, że Twoje skuteczne działanie 
i optymizm muszą mieć związek ze 
wsparciem najbliższego otoczenia. 
- Ogromnym wsparciem i motywacją jest 
dla mnie pani Jola, która przywraca mi 
wiarę w ludzi, pokazuje, że bez względu 
na to – jak jest ciężko trzeba walczyć i 
być wytrzymałym. Duże wsparcie mam 
też z strony mojego chłopaka Olka, który 
nie pozwala mi się podawać i cały czas 
podtrzymuje mnie na duchu, jeździ ze 
mną na „łapanki” i interwencje, które są  
ciężkie, zwłaszcza wtedy, gdy zabieramy 
zabiedzonego psa, gdzie jest bity, wychu-
dzony czy po prostu wyrzucony z domu. 

Oczywiście nie obejdzie się bez dyskusji z 
właścicielami zwierząt, którym zabieramy 
zwierzaki. Ale od tego mamy niezawodną 
Malwinę, której nikt nie przegada. Oczy-
wiście to wszystko byłoby niemożliwe bez 
wsparcia rodziny. 
- Proszę, przekonaj Naszych Czytelni-
ków, że posiadanie „mniejszego brata”, 
który wcale nie musi być rasowym psem 
czy kotem może dać wiele satysfakcji? 
- Obecnie mam w domu dwa małe kociaki, 
które wykarmiłam butelką. Zabrałem je z 
Żar, były chore, porzucone przez matkę, 
szanse na przeżycie niewielkie. Dzięki 
wsparciu Fundacji udało się, maluchy 
mają się dobrze i polecają się już do ad-
opcji. Mieszkam w kamienicy i powiem 
szczerze, że niełatwo w tej sytuacji być 
tymczasowym domem dla większej 
ilości zwierzaków. Pod moją opieką była 
Muszka, suczka, którą zabrałam z wioski, 
niedaleko Lubska. Zadzwoniła do mnie 
osoba, która zgłosiła całą sytuację, że 
niedaleko jej domu ktoś wyrzucił psy. 
Była zrezygnowana, ponieważ próbowała 
już wszystkiego, ale nigdzie nie otrzymała 
pomocy. No cóż, nie myślałam długo, 
spakowałam najpotrzebniejsze rzeczy, 
czyli obrożę, smycz, karmę i butelkę wody. 
Zadzwoniłam do swojego chłopka, no i 
pojechałam. Zobaczyłam suczkę, która 
wyglądała jak siedem nieszczęść, brudna, 
chuda, skopana, na jej widok miałam łzy 
w oczach, ale wiedziałam też, ze muszę 
być twarda. Mała wskoczyła mi na kola-
na i poczułam, że chce, abym ją zabrała. 
Miała dość spania na trawie. Był tam 
jeszcze jej synek, którego nie udało nam się 

złapać, bo reagował agresją 
na próbę podejścia i uciekał. 
Niedawno dostałam wiado-
mość, że przebywa on w Jasieniu, gdzie 
jest karmiony przez starszą panią. Ale 
wracając do Muszki, która siedziała mi na 
kolanach, spojrzałam na swojego chłopka i 
usłyszałam słowa: chyba nie masz zamiaru 
jej tutaj zostawiać. No oczywiście, że nie 
miałam, choć w domu nie było miejsca. 
Ale przywiozłam ją do domu. Mam psa, 
który nie akceptuje innych, ale dzięki 
Bogu znalazła się wspaniała osoba, która 
dała Muszce dom. Moja sąsiadka Iwona 
Zajączkowska spadła mi po prostu z 
nieba. Początkowo Muszka miała być u 
niej tylko tymczasowo, żeby odbiła się od 
dna, żeby pokochała człowieka na nowo. 
Ale mała skradła serce Iwonie i zostaje u 
niej na stałe. Nasze miasto jest małe, każdy 
prawie zna każdego, a w wioskach to już 
na pewno. Poprzedni właściciel Muszki 
bił ją i głodził, z głodu zagryzała kury na 

wiosce, dwa razy była już 
wyrzucana, a za trzecim 
trafiła do mnie. Miała już 
kilka miotów szczeniaków, 

które znikały w dziwny sposób i nie od-
puszczę, bo wiem, że ta osoba ma inne psy, 
którymi nie jest w stanie się odpowiednio 
zająć..., ale wszystko do czasu. Jeśli masz 
miejsce i duże serce do zwierząt, i chcesz 
być jedną/ym z nas - odezwij się do nas, 
szukamy cały czas domów tymczasowych 
dla kotów czy psów, nie musisz się mar-
twić kosztami leczenia, czy karmą od nas 
wszystko dostaniesz, odezwij się do nas, 
napisz na stronie lub prywatnie, bezpośred-
nio do mnie na facebooku Paula Witucka. 
Bycie domem tymczasowym daje dużo 
frajdy. Nie zmienisz od razu całego świata, 
ale zmienisz cały świat takiego zwierzaka.
- Dziękuję za rozmowę i życzę powo-
dzenia.

Rozmawiał
M. Sienkiewicz

LUDZI E,  WYDARZENI ALUDZI E,  WYDARZENI ALUDZIE,  WYDARZENIA

Witek, mały kocurek, 
którego Paula 

odchowała, poleca 
się do adopcji, 

będzie zaszczepiony, 
odrobaczony 

i zaczipowany

Muszka, którą zabrała 
z wioski w opłakanym 
stanie znalazła dom u 

sąsiadki Iwony

„Zwierzęta - mniejsi bracia” – pod takim hasłem działa Paula Witucka, uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. E. Bojanowskiego w Lubsku. Ta 
niezwykła dziewczyna wszystko podporządkowuje pomocy bezdomnym lub pokrzywdzonym psom i kotom. Postanowiliśmy zapytać Paulę, skąd 
wzięła się ta pasja, w jaki sposób ją realizuje, z kim współpracuje i kto ją wspiera.

ZMIENISZ CAŁY ŚWIAT ZWIERZAKA

Fiona, kotka od której 
wszystko się zaczęło, 

pomimo swojej 
niepełnosprawności 

wychowała trójkę kociąt

Magazyn Lubski: Zacznijmy od 
życzeń urodzinowych. Wszystkiego 
najlepszego z okazji 70 urodzin od 
Magazynu i czytelników.
Bogusław Jagmin: Dziękuję bardzo.
ML: Jakie były początki biegania, 
kiedy to się zaczęło?
BJ: Generalnie - jak to się mówi - 
sport w głowie mam od zawsze. W 
Szkole Podstawowej w Żarach 
(urodziłem się w Żarach) zdobyłem 
Mistrzostwo w skoku w wzwyż, na-
wisem mówiąc wygrałem te zawody 
z Tadeuszem Ślusarskim (Mistrzem 
Olimpijskim w skoku o tyczce) z 
wynikiem 140 centymetrów. Działo 
się trochę: biegałem, w szkole śred-
niej ćwiczyłem kulturystykę i nawet 
w pewnym momencie wysłano mnie 
na zawody szkół średnich w Zielonej 
Górze (moja to  Technikum Elek-
troniczne)w pchnięcia kulą, które 
wygrałem. Cały czas startowałem w 
różnych zawodach, byłem cały czas 
w ruchu, mam to po prostu w genach. 
Ja lubię, kocham sport.
ML: Trzeba się z tym urodzić 
BJ: Dokładnie trzeba się z tym uro-
dzić. Pracując w Trzebielu biegałem 
na średnich dystansach, cały czas ta 
rywalizacja ciągnęła mnie do przodu. 
Gdy pokazały się maratony, to kiedyś 
startowali w nich tylko zawodowcy. 
Dopiero po stworzeniu przez Toma-
sza Hopfera Maratonu Pokoju (dziś 
Warszawski) mogli w nim brać udział 
amatorzy. Miałem wtedy 30 lat i stały 
się one takim pierwszym napędze-
niem, bodźcem do trenowania. Był to 
rok 1980, wtedy przeprowadziłem się 
do Lubska. Trenowałem według wła-
snych wytycznych. Nie było wtedy 
tylu periodyków, z których można by 
było się dowiedzieć jak trenować, jak 
przygotować się do maratonu. Teraz 
można znaleźć plany treningów -jak 
w 6, jak w 12 tygodni przygotować 
się i przebiec maraton. Ja od razu za-
łożyłem sobie, żeby skończyć maraton 
poniżej 4 godzin. I zrobiłem to, bo 
pierwszy maraton w Warszawie ukoń-
czyłem w czasie 3.50.00, więc dałem 
radę. Później jest to ciąg, rok po roku. 
Mam 8 medali z Maratonu Warszaw-
skiego. Bliżej 40-stki przeniosłem się 
na maratony zagraniczne. Maratony 
zagraniczne: Londyn,Berlin, Wiedeń 
i inne stolice - super wyścig ultrama-
raton na 510 km. Po dziesięciu latach, 
gdy odczuwałem ból w stawach kola-
nowych pomyślałem o przerzuceniu 
się na dwa kółka. Zacząłem treningi 
na rowerze i gdzieś się dowiedziałem, 
że w Świnoujściu organizują super 
wyścig 510 km. I od razu mnie to 
wzięło, że nie 100 km, a 510. Ludzie 
to zrobili, ja też chcę! Trenowałem 
na trasie Gubin – Krosno – Lubsko. I 
udało się. Ukończyłem wyścig w 26 
godzin. Lubię urozmaicenie, nie tylko 
bieganie, ale są to również rower i 
łyżworolki. Trenowanie jednej dys-
cypliny jest według mnie monotonne 
i dlatego w wieku 63 nauczyłem się 
jeździć na rolkach. 1.56 maraton Ber-
lin. Ja lubię różnorodność, stąd sport 
uprawiam od zawsze. 
ML: W ilu zawodach, tak w przy-
bliżeniu, brał Pan udział? 
BJ: Licząc wszystkie maratony czyli 
biegowe, rowerowe i na łyżworol-
kach to będzie tego ok. 240 imprez 

sportowych w 40-letniej 
historii, reprezentując 
miasto Lubsko w Polsce 
i na świecie. Ale do tego 
trzeba dodać jeszcze kilkadziesiąt ty-
sięcy kilometrów podczas treningów. 
ML: Jakie zawody wspomina Pan 
najsympatyczniej, jakie najbardziej 
utkwiły w Pańskiej pamięci?
BJ: Najbardziej utkwił mi POWER-
MAN w Spalt. Są to zawody du-
athlonowe, gdzie biegłem 20 km na 
początek i to w terenie górzystym, 120 
kilometrów na rowerze i na koniec 
ponownie bieg (10km) i to mi zajęło 
7 godzin i 48 minut. To mi zostało 
w pamięci, bo kiedyś zobaczyłem w 
telewizji niemieckiej Powermena i 
wtedy powiedziałem do synów, że my 
musimy tam pojechać. Wspaniała jest 
cała otoczka wokół tych zawodów: 
przygotowanie, dotarcie na miejsce, 
ustawianie rowerów. Wtedy to były 
największe zawody duathlonowe na 
świecie – takie nieoficjalne Mistrzo-
stwa Świata. Wspominam również 
maraton w Londynie. Bardzo miłe 
wspomnienia mam z półmaratonu, 
który zorganizowany był w 2000 roku 
na otwarcie mostu łączącego stolicę 
Danii ze szwedzkim Malmo (Most 
nad Sundem łączy stolicę Danii - Ko-
penhagę ze szwedzkim Malmö o dłu-
gości 7845 m). W biegu udział wzięło 
80 tysięcy biegaczy, po tym biegu 
most został oddany do użytku. Pamię-
tam dokładnie swój pierwszy maraton, 
bo moje przygotowanie do niego to 
było tylko 500 km treningu, to tyle 
co nic. A pamiętam go również z tego 
powodu, że na 30 km miałem już takie 
zakwasy, że musiałem rozcierać mię-
śnie i biec dalej, ale w głowie miałem 
cały czas poniżej 4 godzin i w końcu 
się udało. Kolejny bieg, który wbił 

mi  s ię 
w pamięć i powiedziałem sobie, że 
go nie powtórzę, to 100 kilometrów. 
Po dobiegnięciu na metę miałem tak 
zakwaszone mięśnie, że po schodach 
wchodziłem tyłem i takie rzeczy się 
pamięta. Kolarstwo – szosa, pamiętne 
510 km, 26 godz. non stop jazdy w 
nocy, MTB- Piekło Przytoku oraz 
rolki -Maraton w Berlinie, 5000 
rolkarzy walka o złamanie 2 godz. - 
zakończone powodzeniem
ML: Jak wygląda Pana trening?
BJ: Treningi stosowałem różne. Jeśli 
chodzi o bieganie, to stosowałem 
interwały, trening szybkościowy i to 
pozwalało na uzyskiwanie lepszych 
wyników. Trenowałem 3-4 razy w 
tygodniu. Teraz to wygląda nieco 
inaczej: rower przerwa, rolki prze-
rwa. Uzależnione jest to od tego, w 
jakiej dyscyplinie będę startował w 
najbliższym czasie. Na dzień dzi-
siejszy uważam, że w zimie należy 
stosować marszobieg i lekki trucht na 
podtrzymanie formy co drugi dzień. 
To wystarczy żeby stawy odpoczęły. 
I tak samo teraz: dwa dni treningu 
trzeci dzień wolny. Jeśli chodzi o 
rower, to trening trwa 1,5 godziny 
dziennie, bieganie to 40 minut, a 
rolki do godziny maksymalnie. Moim 
celem trenując łyżworolki było to, 
żeby być szybszym od najszybszego 
maratończyka i cel ten osiągnąłem, 
gdyż maraton na łyżworolkach poko-
nuję w granicach 1 godziny 58 minut.
ML: Jeśli powiedział Pan o tre-
ningach, to może zdradzi nam Pan 
również jaką stosuje dietę?
BJ: Nie mam specjalnej diety, co 
prawda kontroluję wagę, utrzymuję 76 

kg. Nie 
objadam się zbytnio, sta-

ram się, aby były warzywa, 
taka normalna przeciętna kuchnia. To 
co zrobi żona - to jem. Po prostu nie 
objadam się.
ML: A co żona sądzi o Pana pasji?
BJ: Żona przyzwyczaiła się do tego, 
kibicuje mi. Ona wie, że ja to muszę 
po prostu robić. Traktuje to jak coś 
oczywistego. Do tego zawsze zabie-
ram Żonę na wyjazdy zagraniczne, 
przez co zwiedziliśmy już kawałek 
świata. 
ML: Oprócz Pana startują również 
synowie.
BJ: Jak tylko osiągnęli wiek umoż-
liwiający trening wytrzymałościowy 
zaszczepiłem w nich pasję do sportu. 
Nie piją, nie palą. Razem wzięliśmy 
udział w POWERMENIE. Woziłem 
ich do Lubina, Zgorzelca na cykl 
zawodów organizowanych przez Je-
rzego Górskiego (red: polski triathlo-
nista, mistrz świata w podwójnym 
Ironmanie z 3 września 1990), były 
to zawody duathlonowe. Poszli obaj 
w kolarstwo. Marcin (młodszy syn) 
w 2004 roku wygrał Puchar Polski 
w maratonach rowerowych. starszy 
syn Radek mieszka w Gdańsku i tam 
startuje. Na synów przeszła pasja, ale 
tylko do kolarstwa.
ML: Czy ma Pan jeszcze jakieś 
pomyły związane ze sportem na 
przyszłość?
BJ: Chodzi mi po głowie założenie 
nart biegowych i zaliczenie Biegu 
Piastów (międzynarodowa impreza 
narciarska odbywająca się na Polanie 
Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie od 
1976 rok). Jest już plan zakupienia 
nartorolek i postaram się go zre-

alizować. 
Jednym z większych moich marzeń 
byłby start w wyścigu 24 godzinnym 
na rolkach na słynnym torze Le Mans 
( red: wyścig samochodowy, w którym 
zadaniem zawodników jest przejecha-
nie jak największej liczby okrążeń w 
ciągu dokładnie jednej doby) w szta-
fecie 8 osobowej. Przez 24 godziny 
ośmiu zawodników na zmianę jedzie 
non stop. I to jest moje marzenie po-
konać Le Mans na rolkach !!!
ML: Co pan jako doświadczony 
zawodnik doradziłby młodym adep-
tom, jak ich zachęcił do uprawiania 
sportu?
BJ: Po pierwsze: sport rozwija, daje 
kondycję, a mając kondycję lżej się 
żyje, ułatwia i pomaga w wielu sy-
tuacjach życiowych. Człowiek jest 
dowartościowany, jest to sposób na 
życie. 
ML: Jakie pasje oprócz sportu 
zaprzątają Pana głowę?
BJ: Inne pasje? Z zawodu jestem inż. 
elektrykiem obecnie emerytem. Lubię 
majsterkować całe życie wciąż coś 
zmieniam w domu, ponadto lubię foto 
i jej obróbkę komputerową (kolaże,fil-
miki, fotoksiążki dla całej rodziny ).
ML: Czego jeszcze można Panu 
życzyć? Kolejnych 70 lat w świetnej 
kondycji?
BJ: 70 to może nie, ale życzyć mi 
można zdrowia, żebym mógł konty-
nuować swoją pasję.
ML: Więc tego właśnie Panu życzę 
w imieniu swoim i czytelników ML. 
Dziękuję za rozmowę.

I.G.

"Never Give Up" - Nigdy nie zszedłem z trasy
STATYSTYKI
1981-2009
71 biegów na dystansach od 10 do 21 km
17 biegów maratońskich w tym jeden 
supermaraton – 100 km
21 maratonów kolarskich od 120 do 
301 km
1 ultramaraton (całodobowy) 510 km

2 triathlony
14 startów w duathlonie
2 starty ma łyżworolkach

2010- 2012 kolasrtwo górskie 
MTB 
2011. 32 wyścigi kolarskie 
zawody MTB (3m Grand Prix 
Ziel.Góry, 3 m GP Lubuskie, 
2m Pieklo Przytoku w kat. M60)

2013 jazdy na rolkach -30 wy-
ścigów

2019 kat. M70 
2m 10km Cross zagański,
3 m 10km Dycha po Za-
rach 
rolki 2 m w Mistrzostwach 
Polski w Pólmaratonie 
Grodzisk Wlp.

2010-2019
31 biegów 10km z okolicy 
(Żary,Żagań,Gubin,Lub-
sko,Zielona Góra)
32 wyścigi kolarskie za-
wody MTB (Grand Prix 
Zielona Góra, Grand Prix 
Lubuskie,Piekło Przyto-
ku) 5 wyścigów szoso-
wych ponad 100km
30 wyścigów na rolkach 

w Polsce i zagranicą półmarato-
ny,maratony w tym Berlin w czasie 1h56 
min. 1 duatlon w Lubsku.

Po prostu wejdź na 
profil: Adoptuję/Oddam 

Nagłośnij krzywdę 
zwierząt Lubsko i okolice
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LUDZIE,  WYDARZENIA DNI  LUBSK A

Grupa 20 uczniów z Zespołu Szkół 
Technicznych w Lubsku z zawodu 
technik logistyk oraz elektryk od 
ponad tygodnia przebywa na stażach 
w Hiszpanii. Oprócz realizacji staży 
zawodowych mają także dużo czasu 
aby poznać kulturę i obyczaje panu-

jące w Walencji. 
Młodzież pozostanie w Hiszpanii 
do 15 czerwca, projekt kończy się 
międzynarodowymi certyfikatami za-
wodowymi a całość jest finansowania 
ze środków Programu ERASMUS+.

Łukasz Zięba

Hola Valencia!

NASZE ŚWIĘTO 

Dwa czerwcowe dni 6 i 7, to dla nas, 
Słuchaczy lubskiego UTW , bardzo 
doniosłe dni. Znacznie różniące się od 
siebie kategoriami, ale jednakowo istotne. 
6 czerwca to czas naszej szóstej Senio-
riady. Senioriady ,co warto podkreślić, 
międzynarodowej, w której uczestniczyli 
przedstawiciele Słowacji, Niemiec, słu-
chacze zaprzyjaźnionych Uniwersytetów 
ze Świebodzina, z Sulechowa, z Mię-
dzyrzecza, a także z jasieńskiego Domu 
Dziennego Pobytu Seniora, z jasieńskie-
go Klubu Seniora, ze Związku Głuchych 
w Lubsku, z lubskiego Klubu Seniora no 
i my, gospodarze. W zmaganiach udział 
wzięło 103 zawodników w 14 dyscy-
plinach indywidualnych i zespołowych. 
Po zakończeniu zawodów zjedliśmy 
obiad w barze "U Zosi" i wróciliśmy 
do Hali Sportowej, gdzie Senioriada 
się odbywała. Tu nastąpiło wręczanie 
pucharów i dyplomów wyróżniającym 

się uczestnikom. My jako gospodarze 
zachowaliśmy się trochę nie fair. Na 14 
pucharów zgarnęliśmy 8 .Nawet mnie się 
jeden trafił od bezkonkurencyjnego mi-
strza szachowego za bezkonkurencyjnie 
przeprowadzone prace "biurowe". Po tej 
podniosłej chwili przemieściliśmy się na 
zalew "Karaś" na tradycyjnego grilla przy 
muzyce. Żal tylko, że niektórzy nasi go-
ście opuścili nas zbyt wcześnie, ale trud-
no. Jeszcze trochę się bawiliśmy. Drugi 
dzień naszego Święta to dzień pamięci 
poświęcony Stefanowi Ciężkowskiemu. 
Takie memoriały zawsze wywołują 
wielkie wzruszenie. Tym razem było nie 
inaczej. Na scenie nie zabrakło zespołu 
"Belfry" z którym Stefan grał , obecni 
byli też werbliści, których Stefan uczył 
i w tym momencie opadły mnie całkiem 
osobiste łzy ,bo ja też ze Stefanem na tych 
werblach grałam. Następnie w związku z 
10 - leciem naszego Uniwersytetu została 
odczytana historia UTW, osoby dla nas 
zasłużone i niektórzy z nas zostali odzna-

czeni statuetką "Zasłużony dla UTW w 
Lubsku". Całość prowadzili nauczyciele 
z "Gimboja". Serdeczne dzięki. Nie 
wiem jak mam dziękować Dyrekcji tej 
szkoły. Zwyczajnie - dziękujemy? W tzw. 
międzyczasie w holu LDK można było 
obejrzeć prace ręczne naszych koleżanek, 
a w kawiarni "Mocca" poczęstować 
się wyśmienitymi wypiekami naszych 
koleżanek i sympatyków, kawą czy 
herbatą. Po części oficjalnej udaliśmy się 
do restauracji "Duet" na wspólny obiad i 
zasłużone tańce, hulanki, swawole. Obo-
wiązkiem moim, a jednocześnie przyjem-
nością i zaszczytem jest podziękowanie 
wszystkim tym, którzy nas przez te 10 
lat w jakikolwiek sposób wspomagali. 
Wszystkim tym, którzy przyjęli nasze za-
proszenie na obchody naszego potrójnego 
Święta i co tu ukrywać rzeczowo(pucha-
ry), czy finansowo wsparli nas i jeszcze 
będą wspierali. Dziękujemy Bogu, że już 
po wszystkim.

Koszałek-Opałek

POTRÓJNE ŚWIĘTO UNIWERSYTETU 
TRZECIEGO WIEKU W LUBSKU

Na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Lubsku odbyły się 9 czerwca XXI 
Powiatowe Zawody Sportowo-Pożar-
nicze Ochotniczych Straży Pożarnych, 
połączone – pierwszy raz w historii – z 
Polsko – Niemieckimi Zawodami Spor-
towo Pożarniczymi Powiatu Żarskiego 
i Szprewa-Nysa. Wydarzenie zostało 
zrealizowane w ramach Programu Współ-
pracy INTERREG VA Brandenburgia 
– Polska 2014 - 2020 w ramach celu 
„Europejska Współpraca Terytorialna” 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego (EFRR). W rywalizacji udział 
wzięło 19 drużyn OSP, w tym 12 drużyn 
młodzieżowych oraz dwie drużyny: 
seniorów i młodzieżowa z niemieckiego 
OSP TREWOL. Drużyny seniorów 
walczyły w kilku konkurencjach m.in. w 
sztafecie i ćwiczeniu bojowym, natomiast 
w kategorii młodzieżowej zawody zostały 
rozegrane według regulaminu CTIF, czyli 
regulaminu tradycyjnych międzynarodo-
wych zawodów pożarniczych. Współ-
gospodarzami zawodów byli: Burmistrz 
Lubska Janusz Dudojć i zarazem Prezes 
Zarządu Oddziału Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w 
Lubsku, Starosta Żarski Józef Radzion 
i zarazem Prezes Zarządu Oddziału Po-
wiatowego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP w Żarach oraz Komendant 
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
w Żarach mł. bryg. Robert Słowikowski. 

Zawody, które wymagały wielotygodnio-
wych uzgodnień i przygotowań, przebie-
gły w atmosferze Fair-Play. Komendant 
zawodów kpt. Stanisław Puzio odczytał 
wyniki. W kategorii Młodzieżowe Dru-
żyny Pożarnicze – dziewczęta: I miejsce 
drużyna OSP Górzyn, II miejsce OSP 
Złotnik, III miejsce OSP Jasień; w katego-
rii – chłopcy: I miejsce drużyna OSP Gó-
rzyn, II miejsce OSP Trewol, III miejsce 
OSP Brody. Drużyny otrzymały puchary 
i dyplomy ufundowane przez Starostę 

Żarskiego oraz nagrody rzeczowe. W 
kategorii Seniorów – kobiety: I miejsce 
OSP Złotnik, II miejsce OSP Lubanice, 
III miejsce OSP Żary-Kunice; w kategorii 
– mężczyźni: I miejsce OSP Złotnik, II 
miejsce OSP Sieniawa Żarska, III miej-
sce OSP Chocicz. Drużynom wręczono 
puchary, dyplomy okolicznościowe, 
upominki oraz nagrody pieniężne ufun-
dowane przez Starostę Żarskiego, Oddział 
Powiatowy Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych w Żarach, 

Nadleśnictwo Lipinki. Puchar Przechodni 
Starosty Żarskiego trafił do druhów ze 
Złotnika. Goście z Niemiec otrzymali 
podziękowania za udział i współpracę. 
Miłym akcentem było uhonorowanie 
druha Zygmunta Strzelczaka. Zasłużony 
druh urodził się w 1929r. w Grzebienisku 
powiat Szamotuły, a w wieku 10 lat unik-
nął rozstrzelania przez niemieckich żoł-
nierzy. Potem został sprowadzony przez 
swojego brata Edwarda do miejscowości 
Złotnik w Gminie Żary. Był pierwszym 
kierowcą wozu strażackiego OSP Złotnik 
oraz przewodniczącym gminnej komisji 
rewizyjnej OSP. Z jego inicjatywy oraz 
druha Wawrzyńca Ostrowskiego w czynie 
społecznym wybudowano w Złotniku 
obiekt, który nazwano domem strażaka. 
Mimo wieku 90 lat wspomaga dobrą radą 
strażaków, bierze udział w każdym zebra-
niu OSP i nigdy nie opuszcza żadnych 
zawodów strażackich. Został odznaczony 
Srebrnym Krzyżem za dzielność przez 
Prezydenta Lecha Wałęsę oraz Złotym 

przez Pre-
z y d e n t a 
L e c h a 
Kaczyń-
s k i e g o , 
Krzyżem 
Związku 
O c h o t -
n i c z y c h 
S t r a ż y 
Pożarnych, Medalem Honorowym 
Bolesława Chomicza, Medalem Hono-
rowym Józefa Tuliszkowskiego, Odznaką 
Honorową Za Zasługi dla Województwa 
Zielonogórskiego, Złotym Medalem 
za zasługi dla pożarnictwa. Starosta 
J.Radzion i Komendant mł. bryg. R. 
Słowikowski pozytywnie podsumo-
wali zawody, podziękowali wszystkim 
współorganizatorom i zaprosili na kolejne 
współzawodnictwo. Teraz zwycięskie 
drużyny będą reprezentować nasz powiat 
podczas rywalizacji wojewódzkiej. 

M. Sienkiewicz

Druh Zygmunt Strzelczak 
swoje życie związał

 z OSP Złotnik

Drużyna seniorów OSP Chocicz zajęła III 
miejsce

Młodzieżowa drużyna chłopców OSP Górzyn 
zajęła I miejsceMłodzieżowa drużyna dziewcząt OSP Górzyn zajęła I miejsce

Puchar przechodni Starosty Żarskiego trafił do OSP Złotnik

XXI POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

Z inicjatywy Bogusi Kowalczuk w 
2018 roku powstała grupa turystyczna 
"Dukat". Bogusia jest także koordy-
natorem i kierownikiem wszystkich 
wycieczek. Uczestnicy grupy za zgo-
dą Sabiny Ciężkowskiej, na patrona 
przyjęli imię Stefana Ciężkowskiego. 
Powstało również logo, a pomysło-
dawcą i realizatorem był Sławek 
Jakuszewicz.
Grodziec, Bolesławiec, Pniewo k/
Międzyrzecza, Podziemne Miesto 
Osówka, Siedlęcin, Zamek Chojnik 
nieopodal Jeleniej Góry, Cieplice, 
"Majaland", rowerowa wycieczka 
do Parku Mużakowskiego, Zamek 
Czocha, to m.in. ciekawe miejsca, 
odwiedzone przez liczną grupę miesz-
kańców Lubska i okolic.
Każdy wyjazd okraszony jest miłą 
atmosferą, profesjonalnym przygoto-
waniem organizatorów, jest mnóstwo 
zabawy i humoru. Tworzymy świetną, 
zgraną, wielopokoleniową rodzinę 
wycieczkową.
Jedna z wiernych uczestniczek, o prze-
bytych wyprawach, układa piosenkę 

na melodię "Chłop-
cy radarowcy". Oto 
pierwsza zwrotka 
(następna ukaże się 
w kolejnym nume-
rze "Magazynu Lub-
skiego"):
"Lubsko to mia-
steczko małe
Trochę biedne lecz 
wspaniałe
A Bogusia bardzo 
miła
Na Facebooku ogło-
siła
Weźcie ludzie teczki
Chętni na wycieczki
I wiele radości
Jednak zero złości.
Pod koniec czerwca 
br. zaplanowana jest, bogata w atrak-
cje, dwudniowa wycieczka do Czech. 
Niestety zbliża się okres wakacyjny i 
następny wypad odbędzie się dopiero 
we wrześniu. Jednak już teraz zapra-
szamy wszystkich chętnych, którzy 
chcą poznawać fajne, ciekawe miejsca 

i przy tym dobrze się bawić. Zapra-
szamy serdecznie i zachęcamy do 
wspólnego podróżowania. Informacje 
na temat wycieczek można uzyskać w 
Lubskim Domu Kultury i na prywat-
nym profilu FB B. Kowalczuk.

Wycieczki z "Dukatem" - Lubsko podróżuje

Serdecznie zapraszamy

TYDZIEŃ
NIESPODZIANEK
OD 17 DO 23 CZERWCA

tel. 500 077 050tel. 500 077 050tel. 500 077 050tel. 500 077 050
Lubsko

to ju¿ 15 lat...

W dniach 24-31.05.2019r.grupa człon-
ków Klubu Seniora w Lubsku przeby-
wała na tygodniowych wczasach nad 
Morzem Bałtyckim w miejscowości 
Rewal. Wyjazd został zorganizowany 
przez Zarząd Klubu. Grupa 48 osób była 
zakwaterowana w domu wczasowym 
,,Pod Dębami’’ w 2- i 3-osobowych 
przytulnych pokojach. Przez cały tydzień 
mieliśmy zmienną pogodę, ale nie prze-
szkodziło nam to w wypoczynku. Każdą 
wolną chwilę wykorzystywaliśmy na 
łapanie promieni słonecznych i spacery 
po plaży. Seniorzy mimo godziwego 
wieku wykazywali się dużą aktywnością. 
Oprócz opalania się polubiliśmy poranne 
spacery - jeszcze przed śniadaniem, a 
także na koniec dnia po kolacji. Mogli-

śmy korzystać z dobrodziejstw natury 
oddychając czystym, świeżym powie-
trzem z dużą ilością jodu. W trakcie 
dnia odwiedzaliśmy okoliczne kramy i 
stragany, kupując nadmorskie pamiątki. 
Rytuałem każdego poranka była wspólna 
kawa po śniadaniu. Wieczorem wszyscy 
razem bawiliśmy się na wieczorkach ta-
necznych. Jeden dzień poświęciliśmy na 
zwiedzanie Kołobrzegu i jego najwięk-
szych atrakcji: mola oraz promenady. 
Część Seniorów wzięła udział w rejsie 
statkiem „Santa Maria” i podziwiała 
piękne widoki od strony morza. Wróci-
liśmy z tygodniowego pobytu w Rewalu 
bardzo zadowoleni, pełni wrażeń, opaleni 
i wypoczęci.

Baworowski  Aleksander

SENIORZY Z LUBSKA
NAD BAŁTYKIEM
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Ilekroć przechodzę koło rzeczki, mijam 
piękne drzewa o niespotykanej, łuszczą-
cej się korze przypominającej cętki. Ich 
korony są rozłożyste, a dźwięk szumiących 
liści zachwyca każdego przechodnia. 
Spoglądam w stronę nieba. Promienie 
wiosennego słońca ogrzewają moją twarz, 
a włosy w ich świetle zmieniają swoją 
barwę. Patrzę w niebo i myślę o babci. 
Tej samej, która sadzała mnie na dużym 
krześle, przypominającym bardziej tron 
króla niż krzesło, i opowiadała historie, 
których nigdy nie wyrzuciłam ze swojej 
pamięci. To były opowiastki na każdą 
porę i każdą dolegliwość–kiedy płakałam 
za mamą, kiedy stłukłam kolano i kiedy 
śmiałam się do łez. To były niezapomniane 
chwile. Zawsze zastanawiałam się, czy 
te opowieści są prawdziwe, było w nich 
przecież tyle magii. Babcia za każdym 
razem podkreślała „To tylko legenda”, ale 
wtedy byłam zbyt mała, by zrozumieć sens 
wypowiadanych przez nią słów. 
Babcia Stasia mieszkała przy ulicy Tkac-
kiej, tuż przy Szkole Podstawowej nr 
2 w Lubsku. Z okna jej mieszkania w 
powojennej kamienicy widziałam czę-
sto dzieci grające w piłkę na szkolnym 
boisku. Pamiętam zieleń, która wiosną 
miała soczystą barwę, tę najpiękniejszą o 
tej porze roku. Pełna zachwytu biegłam do 
niej, prosząc o kolejny spacer. To dziwne, 
ale te nasze wspólne wyjścia były ważną 
częścią najpierw dnia, a później całego 
mojego dzieciństwa. Dzieciństwa spędzo-
nego w Lubsku, niewielkim miasteczku 
położonym nad rzeką Lubszą.  Babcia nie 
musiała mnie namawiać czy zachęcać w 
jakiś szczególny sposób, żebym poszła z 
nią na przykład na cmentarz. Właściwie to 
ona pierwsza pokazała mi to szczególne 
miejsce w mieście. Chodziłyśmy tam do jej 
mamy i męża i stawiałyśmy znicze, które 
wcześniej babcia własnoręcznie przygoto-
wywała. To była długa droga, ale nigdy nie 
odczuwałam zmęczenia. Wiedziałam, że 
podczas naszej pieszej wycieczki wiele się 
wydarzy. Babcia miała już wtedy przeszło 
osiemdziesiąt lat, ale jej kondycji mógłby 
pozazdrościć niejeden nastolatek. 
Zabrała mnie w czarodziejską podróż. 
Szłyśmy wzdłuż szkoły, alei Niepodle-
głości.Minęłyśmy pomnik upamiętniający 
poległych żołnierzy bohatersko walczą-
cych na wszystkich frontach II wojny 
światowej. Wiedziałam, że będziemy szły 
w stronę fontanny. To miejsce darzyłam 
szczególną sympatią. Lubiłam chodzić po 
murku, starając się utrzymać równowagę. 
Babcia trzymała mnie za rękę, a ja czułam 
się przy niej bezpieczna. 
Niedaleko miejskiego domu kultury rosną 
piękne drzewa. Tam przystanęłyśmy. 
Ławeczki zachęcały do odpoczynku, 
więc zatrzymałyśmy się na chwilę. Bab-
cia Stasia wyciągnęła kanapki, termos 
z pyszną herbatką (to był stały element 
naszych wspólnych spacerów) i popatrzyła 
w stronę nieba. 
–Zobacz dziecko, jaka piękna pogoda, w 

sam raz na opowieść o Platance. Rozma-
rzyła się, a ja wiedziałam, że czeka mnie 
fascynująca opowieść.
–Platance? Jakie dziwne imię, chyba 
takiego nie ma –odpowiedziałam, ale nie 
oczekiwałam wcale zaprzeczenia. Mogłam 
tym babcię urazić, a wtedy nie dokończy-
łaby swojej historii. Postanowiłam zatem 
grzecznie słuchać. Wiosenny, majowy 
wietrzyk delikatnie muskał moje włosy. 
Zamknęłam oczy i dałam się ponieść 
dziecięcej wyobraźni.
– Legenda mówi o tajemniczych nasionach 
platana, które niegdyś stary mędrzec Hugo 
przechowywał w swojej pilnie strzeżonej 
spiżarni. Pewnego dnia dziewczynka o 
wdzięcznym imieniu Platanka postanowiła 
wykraść mędrcowi nasiona, gdyż wierzyła, 
że mają tajemną moc. Słyszała opowieści 
starych kobiet o tym, jak w nocy drzewa 
ożywają, stroszą swe gałęzie, a liśćmi 
przysłaniają taflę wody. Platanka chciała 
bardzo to widowisko zobaczyć na własne 
oczy. Była bardzo ciekawą dziewczynką i 
wiesz… nawet trochę podobną do ciebie. 
Wykradła mędrcowi zaczarowane na-
sionka. Pech chciał, że podczas ucieczki 
rozsypała wszystkie ziarenka wzdłuż rzeki. 
Wyrosły tam piękne drzewa platany, które 
każdy dziś może podziwiać. I my także. 
– Babciu, a dlaczego te drzewa mają taką 
korę? – usilnie chciałam, żeby babcia nie 
kończyła jeszcze swojej opowieści.
– Każdy się nad tym zastanawia. Być 
może to symboliczny znak mędrca, a 
może kara za zbytnią ciekawość… ale to 
już inna legenda. Wkrótce ci ją opowiem. 
Nasze miasto skrywa w sobie mnóstwo 
ciekawych opowieści – odpowiedziała, 
ale ja miałam wrażenie, że ta historia ma 
jednak inne zakończenie. 

Dziś, kiedy mijam platany rosnące wzdłuż 
słonecznej alei, myślę o Tobie, babciu. I 
nadal spoglądam w niebo. Wiem, że Ty 
tam jesteś i wiem, że Twoje opowiastki 
zachowam dla swoich dzieci. 
Pola Franczak

***
Pomiędzy wodami
Pomiędzy dwiema wodami,
Kraina jest z najskrytszych snów.
Gdy rozstanę się z wami,
Powrócę na pewno do was znów.

Gdy wkraczam do tej niezwykłej krainy,
Wypływam na szerokie wody,
Widzę nowe wyżyny, doliny,
Podziwiam piękne lasy, cudowne ogrody

Moje korzenie mają tu co pić,
Tu czuję, że jestem w domu
Dzięki temu tak jest dobrze tu żyć.
Tu nie muszę tłumaczyć się nikomu

Tu nabieram sił, zasilam swoją duszę
Pobieram wodę ze źródła życia
Tu wszystko mogę, ale nic nie muszę
W Lubsku jest sens mego bycia.
Małgorzata Pietrzyk

„Legenda o lubskich platanach”

Wszelkich informacji udziela Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej
w Poznaniu, tel. 061 8568280, 068 3284006
https://www.sw.gov.pl/praca-oferty/zaklad-karny-w-krzywancu

Wstąp w szeregi Służby Więziennej

Powiatowy Dom Dziecka w Lubsku 
przy pomocy lubskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji zorganizował w 
piątek (31.05.) zawody sportowe 
pod nazwą ZABAWA NA SPOR-
TOWO 5 - 10 - 15. W zawodach 
udział wzięli wychowankowie 

domów dziecka z Lubska, Żar, Gu-
bina, Sławy, Klenicy i Szprotawy. W 
turnieju piłkarskim pierwsze miejsce 
zajęła ekipa z Gubina przed Klenicą 
i Lubskiem.

I.G.

Zabawa na sportowo
5 - 10 - 15

Kolejną atrakcją, która wpisała się w ka-
lendarz imprez Dni Lubska 2019 była Po-
wiatowa Spartakiada w Sportach Obron-
nych Pracowników Samorządowych, w 
której pierwsze miejsce na podium zajęła 
drużyna z Urzędu Miejskiego w Lubsku! 
Zmagania uroczyście otworzył Burmistrz 
Lubska Janusz Dudojć,  Starosta Żar 
Józef Radzion  i Dyrektor Wydziału Bez-
pieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Gorzowie Wlkp. Krzysztof Kołcz. 
Organizatorem imprezy było Starostwo 
Powiatowe w Żarach, przy współpracy 
z Urzędem Miejskim w Lubsku oraz 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lubsku. 
Do udziału w potyczkach zgłosiło się 15 
drużyn, po trzech zawodników reprezen-
tujących urzędy z powiatów żarskiego 
i żagańskiego oraz po raz pierwszy 
reprezentacja Lubuskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 
Konkurencje to m.in. wyścigi kajaków, 

ścianka wspinaczkowa, transport pro-
mem, zawody wędkarskie, strzelanie z 
cyklopu, bieg na dystans, test wiedzy, 
zadanie bojowe z transportem rannego na 
noszach, czy odczytywanie  wiadomości 
przekazywanej alfabetem semaforowym. 
Pomimo zaciętej rywalizacji pomiędzy 
zespołami, w której o zwycięstwie 
zdecydowała dogrywka,  nie brakowało 
życzliwości, uśmiechu i dobrej zabawy. 
Zwycięskie drużyny otrzymały dyplomy 
oraz atrakcyjne w trwającym sezonie 
letnim - nagrody rzeczowe. 
Zwycięzcy otrzymali również nagrodę 
specjalną ufundowaną przez Dyrektora 
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego LUW Pana Krzysztofa 
Kołcza. 
Obok Lubska na podium z drugą lokatą 
stanęli pracownicy Starostwa Powiato-
wego w Żarach , a na trzecim pracownicy 
z Urzędu Miejskiego w  Żarach. 
Kolejne lokaty zajęli: 4. Urząd Miejski 

w Żaganiu, 5. Urząd Miejski w Mało-
micach, 6. Urząd Gminy w Brodach, 7. 
Urząd Gminy w Lipinkach Łużyckich, 8. 
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie 
Wlkp., 9. Urząd Gminy w Brzeźnicy, 
10. Urząd Miejski w Jasieniu, 11. Urząd 
Gminy w Tuplicach, 12. Urząd Gminy w 
Przewozie, 13. Starostwo Powiatowe w 
Żaganiu, 14. Urząd Gminy w Trzebielu 
oraz 15. Urząd Miasta w Iłowej. 
Podczas Spartakiady żołnierze z 34 
Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu 
przeprowadzili pokaz i trening technik 
samoobrony. Można było nabyć umie-
jętności rozpoznawania sytuacji niebez-
piecznych i prawidłowego reagowania w 
momencie zagrożenia. 
Rozegrano również konkurencję spe-
cjalną "Pojedynek w samo południe", 
w której najlepszym strzelcem – po 
dogrywce- okazał się Burmistrz Iłowej 
Paweł Lichtański. 
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LUBSKO NAJLEPSZE!

W dniu 2 czerwca 2019 na placu przy 
Lubskim Domu Kultury odbył się 
Festiwal Piosenki Harcerskiej i Pa-
triotycznej, w ramach obchodów Dni 
Lubska 2019, które odbywają się od 
dnia 31 maja do dnia 9 czerwca 2019 r. 
Festiwal uroczyście otworzył Bur-
mistrz Lubska Janusz Dudojć, który 
wraz z organizatorami tj. 6 Wielopo-
ziomową Drużyną Harcerską ANI-
MUS z Lubska, 1 Wielopoziomową 
Drużyną Harcerska BYSTRZAKI z 
Jasienia oraz Dy-
rektorem Lubskie-
go Domu Kultury 
Marią Łaskarzew-
ską,  przywital i 
uczestników oraz 
zgromadzonych 
gości. Pomimo, 
że upał dawał się 
we znaki, nie bra-
kowało chętnych 
zarówno do wy-
słuchania cieka-
wych i znakomicie 
przygotowanych 

występów, jak i skorzystania z przygo-
towanych atrakcji m.in. dmuchanych 
zjeżdżalni dla najmłodszych, lodów, 
ciastek, kiełbasek z grilla itp. Jedną 
z atrakcji było również przybycie na 
festiwal Stowarzyszenia Militarno-Hi-
storycznego "Szaruga". 
Uczestnicy przygotowali wiele utwo-
rów zarówno znanych, jak i tych 
zapomnianych, które są częścią naszej 
kultury, i przybliżają historię naszego 
narodu. 

Dziękujemy organizatorom za moż-
liwość przypomnienia tego, co dla 
nas ważne i gratulujemy wszystkim 
uczestnikom zaangażowania w przy-
gotowanie do występów, w trudnym 
temacie, jakim jest tęsknota za wolno-
ścią i walka o nią, patriotyzm, miłość 
do ojczyzny. 
Wszyscy poradzili sobie znakomicie 
i wszyscy są dla nas na pierwszym 
miejscu na podium! 
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FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I HARCERSKIEJ

O tym, jak intrygująca jest przeszłość 
naszego miasta możemy dowiedzieć się 
z bogatych źródeł historycznych, jednak 
wiele z nich zdaje się nie wyczerpywać 
tematu. Interesującą pozycją skupiającą 
dawne dzieje Lubska jest publikacja 
Przemysława Oczypa pt. "Lubsko w 
poszukiwaniu własnej tożsamości". 
W piątek 31 maja w Bibliotece Publicz-
nej Miasta i Gminy odbyło się spotkanie 
z autorem książki, podczas którego 
opowiadał on o genezie jej powstania, 
inspiracjach do pisania, czy też walorach 
Lubska jako miasta z niewątpliwym, 
acz niewykorzystanym potencjałem. 
W toku dyskursu, jaki rozwinął się 
podczas spotkania mówiono również 
o Lubsku samym w sobie, szczególnie 

uwzględniając płaszczyznę historyczną. 
Pojawiły się tematy ucieczek i wypędzeń 
jego niemieckich mieszkańców w 1945 
roku, pierwszych polskich osadników i 
ich pochodzenia (nie tylko Kresowego), 
dawnego charakteru miejscowości jako 
ośrodka przemysłowego, jak też obec-
nych walorach wypoczynkowych Lub-
ska, niewykorzystanych gospodarczo.
Żona autora Joanna Oczyp, która aktyw-
nie włączała się do prelekcji, ze szczegól-
nym naciskiem zwróciła uwagę na flory-
styczną część miasta, w szczególności na 
rosnące w nim długowieczne platany, jak 
powiedziała, rzadko spotykane. Goście 
spotkania mieli możliwość obejrzenia ar-
chiwalnych fotografii miasta, otrzymania 
autografu i włączenia się w dyskusję nt. 

przeszłości i domniemanej przyszłości 
Lubska, które to zdaje się nadal poszu-
kiwać własnej tożsamości.

Amadeusz Wojciechowski

Porozmawiajmy o Lubsku

Dni Lubska 31 maja rozpoczął spa-
cerek po Lubsku z inicjatywy Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Ziemi Lubskiej. 
Piątkowym popołudniem, grupa 
zainteresowanych historią miasta 
zebrała się pod ratuszem, by pod 
przewodnictwem pana  Władysława 
Mochockiego oraz pana Krzysztofa 
Kowsza spacerowym krokiem przejść 
uliczkami Lubska słuchając faktów 
i ciekawostek o naszym mieście, o 
jego architekturze i zabytkach, a tak-
że o ważnych osobistościach z nim 
związanych. 
Lubsko otrzymało prawa miejskie w 
1283 roku - jako czwarte w regionie, 
zaraz po Krośnie Odrzańskim, Gubi-
nie i Żarach. 
Było wiele ciekawostek i faktów do-
tyczących Ratusza, Kościoła Mariac-
kiego, Baszty Pachołków Miejskich 
czy zamku. Przewodnicy przedstawili 
sylwetki znanych lubszczan, którym 
był m.in. urodzony w Lubsku Jan Rak 
wybitny humanista, poeta renesansu, 
wykładowca na wielu renomowanych 

uczelniach zagranicznych, a także 
mieszkający w Lubsku przy ul. Ga-
zowej 6 Gerhard Domagk, laureat Na-
grody Nobla w dziedzinie medycyny. 
To była ciekawa lekcja, którą warto 
odrobić, by poznać swoją historię, 
bo z czasem staniemy się jej częścią. 
Czekamy na kolejny spacer! 
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W sobotę 8 czerwca w ramach DNI 
LUBSKA odbyła się wycieczka 
rowerowa zorganizowana przez 
BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ MIA-
STA I GMINY LUBSKO oraz BIKE 
TEAM LUBSKO, na którą zgłosiło 
się blisko 40 miłośników jazdy na 
rowerze. Do lubskich cyklistów 
dołączyli także rowerzyści z Łękni-
cy, Kowar, Żar i Bolesławca. Trasa 
obejmowała drogi asfaltowe, leśne 

dukty i drogi polne biegnące przez 
Białków, Nowiniec, Lutol, Górzyn, 
Raszyn, Osiek, Gareję, Mierków, a 
zakończyła się w Chełmie Żarskim. 
Tu czekało już na uczestników roz-
palone ognisko, nad którym piekli 
oni kiełbaski i ziemniaki. O miejsce 
i ognisko zadbał sam sołtys tej wsi. 
Nad bezpieczeństwem uczestników 
30 - kilometrowej wycieczki czuwali 
policjanci zabezpieczając najbardziej 

ruchliwe i uczęszczane odcinki trasy, 
a zabezpieczenie techniczne zapewnili 
nam panowie Piotrek i Antek ze skle-
pu rowerowego LIDBERG w Lubsku, 
za co uczestnicy serdecznie dziękują! 
Atmosfera była świetna, wycieczka 
udana, a na koniec wszyscy zostali 
obdarowani prezentami od grupy 
rowerowej BIKE TEAM LUBSKO 
oraz sklepu rowerowego LIDBERG. 

Red.

„Z BIBLIOTEKĄ NA ROWERY”

"SPACERKIEM PO LUBSKU"

W dniu 2 czerwca mieszkańcy 
Lubska i okolic oraz goście, 
mogli skorzystać z okazji jaką 
dawał dzień otwarty Baszty 
Pachołków Miejskich zorgani-
zowany w ramach obchodów 
Dni Lubska 2019 przez Sto-
warzyszenie Przyjaciół Ziemi 
Lubskiej, które prężnie rozwija swoją 
działalność na terenie miasta. 
Chętnych nie brakowało! Basztę odwie-
dziło ponad 350 osób! 
Była to okazja zapoznania się nie tylko z 
lokalną historią, zwiedzenia Baszty, która 
jest jedną z pereł Lubskiej architektury,  
wzniesiona  z cegły, założona na rzucie 
koła, o cylindrycznej, siedmiokondygna-
cyjnej bryle, przykrytej siedmiobocz-
nym dachem namiotowym. Zespolona 
z piętrowym budynkiem z szerokim 
przejazdem w parterze, łączącym ją z 
sąsiednią kamienicą. Wnętrze na każdej 
kondygnacji jest jednoprzestrzenne. 
Ceglane elewacje posiadają regularnie 
rozmieszczone szczelinowe otwory 
strzelnicze po sześć na każdej z pięciu 
górnych kondygnacji. Na poziomie 
ostatniej kondygnacji, po stronie połu-
dniowej i północnej, znajdują się koliste 

tarcze zegarowe. 
Baszta jest atrakcją chętnie odwiedzaną 
przez mieszkańców, wycieczki szkolne i 
gości. Dzień otwarty był również okazją  
zobaczenia na jednym z pięter budowli, 
kolekcji pięknych zabytkowych zega-
rów, należących do prywatnej kolekcji 
pasjonata Piotra Orzechowskiego, któ-
remu bardzo dziękujemy za możliwość 
przeniesienia się w czasie! 
Podziękowania w imieniu zadowolonych 
i licznie przybyłych zwiedzających, 
należą się również Stowarzyszeniu 
Przyjaciół Ziemi Lubskiej, za możliwość 
skorzystania z tej okazji! 
Mamy nadzieję, że był to tylko pierwszy 
krok, aby ta inicjatywa stała się wydarze-
niem cyklicznym, dając możliwość jak 
największej ilości osób do zapoznania 
się z naszym dziedzictwem kulturowym. 
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BASZTA i BASTA!

Pierwszy dzień czerwca obfitował w 
szereg imprez zorganizowanych nad 
zalewem "Karaś" w ramach obcho-
dów tegorocznych Dni Lubska. Jed-
nym z punktów programu była GRA 
ZAMIANA, inicjatywa prowadzona 
przez Joannę Brodzik - znamienitą 
aktorkę pochodzącą z Lubska i jed-
nocześnie prezes Fundacji Opiekun 
Serca. Wśród osobistości inauguru-
jących imprezę znaleźli się również 
między innymi burmistrz Lubska 
Janusz Dudojć, Starosta Żarski Józef 
Radzion, ordynator oddziału dziecię-
cego szpitala "Na Wyspie" w Żarach 
doktor Rafał Kołsut. 
GRA ZAMIANA to forma przybliże-
nia społeczeństwu trudności, jakich 
doświadczają w codziennym życiu 

osoby dotknięte rozmaitymi formami 
niepełnosprawności. Polega na rzucie 
kostką i wylosowaniu konkretnego ro-
dzaju dysfunkcji, by następnie wcielić 
się w rolę osoby ją posiadającej.

Amadeusz Wojciechowski

Joanna Brodzik pokazała,
jak się zamieniać

Od ośmiu lat Oddział dla 
dzieci Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy w Lubsku 
jest organizatorem środowi-
skowego konkursu z cyklu 
„Moje miasto – moja mała 
Ojczyzna”. Tegoroczna edy-
cja przybrała po raz pierwszy 
formę konkursu literackiego i 
przebiegała ph. „Spacerkiem 
po Lubsku”. Do współzawod-
nictwa przystąpili uczniowie 
szkół podstawowych z Lub-
ska, Mierkowa i Górzyna. Wśród zgło-
szonych do konkursu tekstów wpłynęły 
zarówno utwory poetyckie jak i proza.
4 czerwca odbyło się uroczyste pod-
sumowanie, podczas którego zostały 
wręczone pamiątkowe puchary, dyplomy 
oraz drobne nagrody. Wśród laureatów 
znaleźli się:
w kategorii I (ucz. kl. IV-VI) 
I miejsce – Pola Franczak – ucz. kl. V a 
NSP w Lubsku
II miejsce – Kacper Boranowski – ucz. 
kl. V a SP 2 w Lubsku
III miejsce – Lena Bondarenko – ucz. kl. 

IV a NSP w Lubsku
w kategorii II (ucz. kl. VII-VIII)
I miejsce – Małgorzata Pietrzyk – ucz. 
kl. VII NSP w Mierkowie
II miejsce – Karolina Kotwicka – ucz. kl. 
VII NSP w Mierkowie
III miejsce – Maciej Buczek – ucz. kl. 
VIII c SP 1 w Lubsku
Wyróżnionych tekstów można było 
posłuchać w interpretacji uczennic z 
Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku.
Finał tegorocznego konkursu odbył się w 
ramach obchodów Dni Lubska.

R. Włodarczak

Konkurs literacki rozstrzygnięty Przedstawiamy teksty, które zajęły pierwsze miejsca 
w poszczególnych kategoriach.
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Wolsztyńska parowozownia to jedyne takie miejsce w całej Europie

LUDZIE,  WYDARZENIA LUDZI E,  WYDARZENI A

W tym roku Ogól-
nopolski Tydzień 
Czytania Dzieciom 
zbiegł się z obcho-
dami Dni Lubska. 
Przez cały tydzień 
w Oddziale dla 
dzieci Biblioteki 
Publicznej Miasta 
i Gminy organizo-
wane były spotka-
nia przebiegające 
pod wspólnym 
hasłem „Bajeczki o naszym mieście”. 
Imprezy miały na celu przypomnienie 
społeczeństwu o olbrzymim znaczeniu 
głośnego codziennego czytania dzie-
ciom, a także zainteresowanie dziedzic-
twem kulturowym naszego miasta. 
Do słuchania bajek, baśni i legend o Lub-
sku zaproszeni zostali pierwszoklasiści 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz dzieci 
z lubskich przedszkoli. Wśród osób czy-

tających znalazły się m.in. gimnazjalistki 
z SP 2 oraz przedstawicielki Lubskiego 
Klubu Amazonek. Każde ze spotkań 
kończyło się kolorowaniem obrazków 
z zabytkami i charakterystycznymi 
budowlami miejskiego krajobrazu. Z 
dziecięcych rysunków powstała wystaw-
ka plastyczna, którą można obejrzeć w 
Oddziale dla dzieci.

R. Włodarczak

HISTORIA MIASTA W BAJKACH
 I LEGENDACH

Fundacja Muszkieterów od 2002 roku 
prowadzi działalność mającą na celu 
ochronę zdrowotną i socjalną człowie-
ka, w tym udziela pomocy finansowej 
osobom znajdującym się w trudnej 
sytuacji życiowej czy materialnej. 
Od 2005 roku Fundacja posiada statut 
Organizacji Pożytku Publicznego. 
W ramach tego właściciele marketu 
Intermarche w Lubsku Mirosława 

i Paweł Zawiślakowie podarowali 
po dwa nowe, kompletne zesta-
wy komputerowe: Stowarzyszeniu 
Mieszkańców i Przyjaciół Białkowa 
oraz Stowarzyszeniu Mieszkańców i 
Przyjaciół Osieka. Aktu przekazania 
zestawów przedstawicielom obu so-
łectw dokonały kierowniczki sklepu: 
Irena Nakonieczna i Anna Janicka. 

M. Sienkiewicz

Teraz sprzęt będzie służył mieszkańcom Białkowa i Osieka

Komputery dla sołectw

31 maja 2019 
roku w Lutolu 
odbyło się uro-
czyste otwarcie 
nowo wybudo-
wanego placu za-
baw połączone z 
obchodami Dnia 
Dziecka.
Nowe miejsce do 
zabaw powsta-
ło ze środków 
Programu Roz-
woju Obszarów 
Wiejskich na lata 
2014-2020 w ramach poddziałania 
19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność".
Organizatorem imprezy był Sołtys 
Lutolu, Rada Sołecka, Stowarzyszenie 
Uśmiechnij się oraz Burmistrz Lubska 
Janusz Dudojć. 
Burmistrz wraz z sołtysami z poprzedniej 
oraz nowej kadencji w towarzystwie 
dzieci, uroczyście przecięli wstęgę, tym 
samym oficjalnie otwierając plac zabaw.

Na wszystkie dzieci czekała dobra zaba-
wa, miłe niespodzianki, słodkości i inne 
atrakcje, ufundowane przez Starostwo 
Powiatowe w Żarach, Nest Bank S.A. 
oddział Lubsko oraz Urząd Miejski 
w Lubsku. Dużym zainteresowaniem 
cieszyło się stanowisko do malowania 
twarzy.
Najmłodsi mieszkańcy długo czekali na 
nowy plac zabaw więc nic dziwnego, że 
na ich twarzach widniał zachwyt i wielka 
radość z nowych, atrakcyjnych urządzeń.

A-M

Nowy plac zabaw w Lutolu

W dniu 11.06.2019 r. w Lubskim Domu 
Kultury odbyło się Walne Zebranie Spra-
wozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia 
Klubu Seniora w Lubsku. .Otwarcia 
zebrania i powitania członków Klubu Se-
niora dokonał Prezes Klubu Aleksander 
Baworowski informując ,że to zebranie 
zbiega się z końcem kadencji obecnego 
Zarządu i zachodzi konieczność prze-
prowadzenia wyborów nowego Zarządu 
zgodnie ze statutem po czteroletniej 
kadencji. Na Przewodniczącego zebrania 
jednogłośnie zatwierdzono kandydaturę 
Lecha Krychowskiego, a sekretarzem 
zebrania została wybrana Kazimiera 
Baworowska. Po zapoznaniu z porząd-
kiem obrad,który został przyjęty jedno-
głośnie, oraz po zatwierdzeniu komisji 
skrutacyjno-wyborczej i komisji uchwał 
i wniosków przystąpiono do obrad. Ob-
szerne sprawozdanie z działalnościKlubu 
Seniora przedstawił Prezes Aleksander 
Baworowski. W czasie czteroletniej 
kadencji Zarząd Klubu Seniora odbył 
40 posiedzeń, podejmując 35 uchwał. 
Na posiedzeniach Zarządu zajmowano 
się głównie sprawami finansowymi. 
Wiele czasu poświęcano spawom orga-
nizacyjnym, ustalając plan pracy Klubu 
Seniora na poszczególne kwartały , 
szczególnie pracowano nad organizacją 
imprez rozrywkowych , które dotyczyły 
szczególnie ważnych dat: Dzień Babci 
i Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet 
,Dzień Matki i Ojca’, Tydzień Seniora 
i Wigilia Bożonarodzeniowa. Zarząd 
starał się, aby te szczególne dni uświetnić 
występami artystycznymi przygotowa-
nymi przez młodzież z lubskich szkół. 
W okresie całej kadencji wpływają po-
dania do naszego Klubu o przyjęcie na 
nowych członków, ale jedyną przeszkodą 
jest brak miejsc siedzących w kawiarni 
LDK. Obecnie stan osobowy klubu 
wynosi 78-osób. Podania o przyjęcie są 
rozpatrywane w kolejności wg. daty ich 
złożenia. Słowa uznania i podziękowania 
otrzymali członkowie zespołu śpiewa-
czego ,,Barwy’’, którzy nie szczędząc 

swego czasu co tydzień 
przychodzą na próby 
śpiewu. W imieniu Za-
rządu dziękuję wszyst-
kim członkom na czele 
z P. Marią Giedrowicz 
i TadeuszemTatarzyń-
skim za Wasz śpiew i 
zaangażowanie. Niech 
to trwa jak najdłużej, 
po prostu dziękujemy. Klub nasz w tym 
roku będzie obchodził Jubileusz 15-lecia 
istnienia. Chcę podkreślić, że nasz Klub 
jest zauważalny w naszym mieście, a to 
dlatego, że nasi seniorzy są bardzo ak-
tywni : wspieramy Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy , bierzemy udział w festiwalu 
dzieci specjalnej troski, wspierając 
go finansowo. My seniorzy jesteśmy 
czuli na potrzeby ludzi chorych prze-
kazując nasze finansowe oszczędności. 
Nasi seniorzy współpracują z Domem 
Dziecka w Lubsku oraz ze Specjalnym 
Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym. 
Współpracujemy z seniorami z Forstu, 
zapraszamy ich na nasz Jubileusz. Na ko-
niec naszego podsumowania dziękujemy 
Dyrektorom Szkół i Wychowawcom za 
przygotowanie występów artystycznych 
młodzieży w naszym Klubie. Dzię-
kujemy Lechowi Krychowskiemu za 
współpracę i wspieranie naszego Klubu. 
Dziękujemy Dyrektorowi ,,Magnoli’’, 
który wspomaga nasz Klub słodyczami. 
Dziękujemy Prezesowi Łużyckich Pralin 
P. Janiakowi. Dziękujemy Dyrektorowi 
i pracownikom OSiR za bardzo dobrą 
współpracę .Dziękujemy Dyrektorowi 
Lubskiego Domu Kultury P. Marii Ła-
skarzewskiej za udostępnienie kawiarni 
i za okazjonalne dekoracje Na końcu 
bardzo serdecznie dziękujemy Bur-
mistrzowi Miasta Lubskaza obiecane 
nowe lokum. Dziękujemy Marcinowi 
i Tomkowi Krychowskim za granie i 
śpiew. W imieniu własnym dziękuję 
Zarządowi za sumienną pracę w czasie 
czteroletniej kadencji ,dziękuję Komisji 
Rewizyjnej za wnikliwą i sumienną 

pracę. Komisja stwierdza, że ewidencja 
księgowa była prowadzona prawidłowo, 
dokładnie i fachowo. Komisja wnioskuje 
o udzielenia absolutorium za lata 2015-
2019 całemu Zarządowi. Przewodni-
czący Komisji Skrutacyjnej stwierdził, 
że na WalnymZebraniu jest obecnych 
67 osób co stanowi 77% obecnych 
członków, zebranie jes prawomocne. W 
wyniku przeprowadzonych wyborów 
wybrano jednogłośnie następujących 
kandydatów do nowego Zarządu na 
kadencję2019/2023r
1.Baworowski Aleksander - Prezes 
2.Perkowska Halina - Skarbnik
3.Czerniawska Krystyna - Sekretarz
4.Łanda Krystyna - członek
5.Kasperczak Andrzej -członek
Do Komisji Rewizyjnej drogą głosowa-
nia wybrano następujące osoby:
1.Filipowicz Romuald Przewodniczący
2.Duszczak Maria członek
3.Ślaska Halina członek
W wyniku przeprowadzonego głoso-
wania wszyscy kandydaci otrzymali 
po 67 głosów to znaczy, że do Zarządu 
i Komisji Rewizyjnej zostali wybrani 
jednogłośnie. W kolejności przegłosowa-
no uchwały programowe, które zostały 
przyjęte jednogłośnie. Przewodniczący 
Zebrania podziękował za sprawny 
przebieg wyborów. W imieniu nowego 
Zarządu Aleksander Baworowski po-
dziękował wszystkim członkomKlubu 
Senioraza zaufanie, a Przewodniczące-
mu Zebrania Lechowi Krychowskiemu 
i Sekretarzowi Zebrania Kazimiery 
Baworowskiej za sprawne przeprowa-
dzenie zebrania.

Baworowski Aleksander

W środę 5.06.2019r. w ra-
mach Dni Lubska '2019, 
odbyła się Prelekcja Aklek-
sandra Draguły na temat 
„Wczoraj i dziś Serbołuży-
czan” zorganizowana przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół 
Ziemi Lubskiej oraz Bi-
bliotekę Publiczną Miasta i 
Gminy w Lubsku. Prelekcja 
dotyczyła tematu Dolnych Serbołuży-
czan, którzy zamieszkiwali okoliczne 
ziemie. Był to ciekawy przekrój 
informacji, przedstawiony w sposób 
przystępny i wciągający słuchacza w 
historię, ale i teraźniejszość. Pokaz 
slajdów przybliżył zgromadzonym 

obyczaje, stroje czy architekturę tej 
słowiańskiej grupy etnicznej, której 
językiem nadal posługuje się ok 3 
tys. osób. 
Dziękujemy za podróż w przeszłość, 
bo wiedza o niej pozwala zrozumieć 
teraźniejszość i kreować przyszłość.

Red.

Prelekcja Aleksandra Draguły

W eterze co jakiś czas przewija się poję-
cie "świat bez granic". Odnosząc się do 
granic politycznych ziemskiego globu, 
jest to termin coraz częściej adekwatny. 
Szczególnie w przypadku młodych 
mieszkańców naszej planety, a z pew-
nością kontynentu, na którym żyjemy.
W ramach programu wymian między-
narodowych dla uczniów i studentów 
"Erasmus+" brak granic (wliczając w 
to bariery obyczajowe i mentalne) jest 
widoczny gołym okiem. Przewiduje on 
więcej, niż jedynie podróż do innego 
kraju. Program to również przebywanie 
w międzynarodowym towarzystwie, 
przy jednoczesnym zaangażowaniu 
uczestników w realizowane wspólnie 
projekty na płaszczyźnie międzynaro-
dowej. We wtorek 21. maja Lubsko było 
miejscem koegzystencji młodzieży z 
kilku krajów Europy: Włoch, Rumunii, 
Turcji, Portugalii i oczywiście Polski. 
Szkoły z wymienionych państw realizują 

wspólnie projekt pn. 
"Digital Tools For 
Smart Schools" za-
kładający wykorzy-
stanie technologii w 
matematyce. Przed-
stawicielem polskiej 
strony jest ZSOiE w 
Lubsku.
Dla uczestników 
spotkania 21. maja, 
które odbyło się nad 
zalewem "Karaś" przewidziano szereg 
atrakcji. Należały do nich np. grupowe 
rozwiązywanie zadań, spisanych na 
kartkach, porozwieszanych w lesie (w 
grupach pięcioosobowych, dobranych 
tak, aby każdy z członków grupy pocho-
dził z innego kraju), zmierzenie się za 
ścianką wspinaczkową (o co pokusili się 
nie tylko uczniowie, ale także ich wykła-
dowcy), wzięcie udziału we wspólnym 
tańczeniu zumby, a nawet możliwość 

przysłuchania się koncertowi, danemu 
przez belfrów z Lubska.
Do zadań podczas leśnej eskapady 
należało m.in. rozwiązanie równania 
matematycznego, nauczenie się przez 
zagranicznych gości kilku zwrotów w 
języku polskim, zaśpiewanie piosenki, 
czy odpowiedź na pytanie odnośnie 
daty startu programu "Erasmus+". Za 
wykonanie zadań przewidziano drobne 
nagrody.

Amadeusz Wojciechowski

Spotkanie narodów
Dnia 11 czerwca 2019 roku 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lub-
sku obchodziła swoje doroczne 
Święto Szkoły. Uroczystość 
rozpoczęła się apelem, podczas 
którego podsumowano całorocz-
ną pracę związaną z patronem 
szkoły - Januszem Korczakiem 
oraz wręczono nagrody wygrane 
w rozlicznych konkursach.
Dalsza część imprezy prze-
biegała w atmosferze zabawy 
połączonej z nauką. Dzieci 
wykonywały zadania związane 
z bezpieczeństwem w ruchu 
drogowym, wykazywały się 
wiedzą na temat znaków drogo-
wych i numerów alarmowych, a 
także umiejętnościami z zakresu 
pierwszej pomocy. Można było 
również zmierzyć sobie ciśnie-
nie, ułożyć puzzle, wziąć udział 
w konkurencjach sportowych 
i pojeździć na rowerze. Całość 
urozmaiciły stoiska przygo-
towane przez poszczególne 
klasy. Dodatkową atrakcją dla 
dzieci była obecność na impre-
zie dwóch maskotek - Ada i Olek z 

grupy MAC.
Red.

Święto Jedynki

W ramach Święta Parku Mużakow-
skiego w Łęknicy odbyło się 25 maja X 
Święto Produktów Regionalnych, przy 
współpracy Lokalnej Grupy Działania 
– Grupa Łużycka, tamtejszego urzędu, 
Narodowego Instytutu Dziedzictwa, 
Pracowni Terenowej Park Mużakowski 
oraz Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Łęknicy. Podczas imprezy tradycyjnie 
odbywał się Kiermasz Artystyczny oraz 
Jarmark Kulinarny. Wzięło w nim udział 
wielu wystawców zarówno z naszego 
obszaru, jak i z sąsiednich LGD. W tym 
roku goszczono również zaprzyjaźnione 
gospodarstwo z Niemiec – ZIEGEN-
HOF PUSACK, które specjalizuje się 
w produkcji kozich serów. Na stoiskach 
kulinarnych można było posmakować 
różnego rodzaju lokalnych produktów, a 

na artystycznych podziwiać przepiękne 
wyroby rękodzielnicze. Odbyły się rów-
nież warsztaty i animacje. Na stanowi-
skach warsztatowych prowadzący mieli 
ręce pełne roboty – zapraszali do wicia 
wianków z naturalnych kwiatów, traw 
oraz liści, malowania kubków ceramicz-
nych, zdobienia donic i deseczek metodą 
decoupage oraz wyplatania z wikliny. 
Goszczono również Koło Pszczelarzy z 
Lubska – na ich stanowisku wrzało jak 
w ulu. Była degustacja miodów, prezen-
tacja sprzętu pszczelarskiego, wspólne 
tworzenie świec z wosku oraz budowanie 
drewnianych ulików dla pszczół murarek. 
Nie mogło również zabraknąć malowa-
nia buziek, ruchowych 
animacji, budowania z 
kolorowych klocków 
oraz zabawy z bańkami 
mydlanymi. Można było 
również podziwiać wy-
stęp dziewcząt z sekcji 
tańca współczesnego z 
OKSiR Łęknica. Całości 
towarzyszyła muzyka. 
Zagrały dwa zespoły 
– MATE oraz Ferdi-
nad Buchner Trio, a w 
przerwach z głośników 

płynęła delikatna muzyka, wpisująca się 
w klimat Święta. Przygotowane atrakcje, 
sceneria Parku Mużakowskiego oraz 
przepiękna pogoda zachęcały do wyjścia 
z domu, do bycia razem. Cudowna atmos-
fera sprzyjała piknikowaniu, wspólnym 
rozmowom i radosnym korzystaniu z 
wielu atrakcji. Podczas Święta nie zabra-
kło również punktu promocyjno-informa-
cyjnego, na którym można było poznać 
główne założenia Lokalnej Strategii 
Rozwoju na lata 2014-2020, dowiedzieć 
się o inicjatywach podejmowanych przez 
LGD – Grupa Łużycka, a także poznać 
obszar, na którym działa. 

M. Sienkiewicz

Święto Produktów Regionalnych 2019

Podczas święta odbywał się zabawy integracyjne
Tak prezentowało się stoisko LGD – 

Grupa Łużycka

We piątek dnia 17.05.2019 r. 
w  Muzeum Pogranicza Ślą-
sko - Łużyckiego w Żarach 
odbyło się podsumowanie 
IV Turnieju Wiedzy Histo-
rycznej. Turniej składał się z 
7 konkursów, rozgrywanych 
co miesiąc od września do 
kwietnia.  Mistrzem IV Tur-
nieju Wiedzy Historycznej 
został Michał Krzemiński 
uczeń Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Fryderyka Chopina 
w Żarach. Najlepszy uczeń 
Szkoły Podstawowej: Filip 
Wikar - Szkoła Podstawowa 
nr 2 im. Bolesława Chro-
brego w Lubsku. Najlepszy 
Gimnazjalista Turnieju:  
Aleksandra Ślipko  - Szkoła 
Podstawowa  nr 1  im.  Fry-
deryka Chopina – oddział 
gimnazjalny  w  Żarach. Najlepszy Uczeń 
Szkoły Średniej: Kacper Pokaczajło - 
Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach.
Mistrzowską Szkołą Turnieju został 
Zespół Szkół Technicznych w Lubsku. 
W rywalizacji drużynowej I miejsce 
zajęły: Najlepsza Szkoła Podstawowa: 
Szkoła Podstawowa nr 2  im. Bolesława 

Chrobrego w Lubsku. Najlepsza Szkoła 
Gimnazjalna: Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Fryderyka Chopina – oddział gim-
nazjalny  w  Żarach. Najlepsza Szkoła 
Średnia: Zespół Szkół Technicznych w 
Lubsku. Nagrody uczestnikom wręczył 
Jacek Jakubiak – Dyrektor Muzeum Po-
granicza Śląsko - Łużyckiego w Żarach. 

Krzysztof Kowsz

Turniej Wiedzy Historycznej 

Mistrzowską Szkołą w IV Turnieju Wiedzy 
Historycznej został Zespół Szkół Technicznych w 
Lubsku. Na zdjęciu zwycięska drużyna, w składzie 

od lewej: Kacper Zielonka, Estera Zając, Michał 
Gembara (brak na zdjęciu czwartej zawodniczki 
Klaudii Danyłków) wraz z nauczycielem historii 

Krzysztofem Kowszem.

Prezentujemy fotorelację z 
działalności naszych pla-
cówek: Warsztatów Terapii 
Zajęciowej i Środowisko-
wego Domu Samopomocy, 
gdzie jak zwykle wiele się 
dzieje. Razem byli m.in. na 
wycieczce w Wolsztynie 
i zwiedzili klasztor pocy-
sterski.

ms

Klasztor pocysterski: tam obecnie 
znajduje się Zgromadzenie Misjonarzy 

OBLATÓW MARYI NIEPOKALANEJ. ▼

◄ Popcorn i wata cukrowa urozmaiciły imprezę 
plenerową, która odbyła się 24 maja w Przedszkolu 
„Słoneczko” w Lubsku

Wieści z WTZ i ŚDS

Obrady Seniorów
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20 maja br. w Urzędzie Marszał-
kowskim WL przy okazji spotkania 
"Interreg - 15 lat po rozszerzeniu 
Unii Europejskiej" został podpisa-
ny list intencyjny - Porozumienie 
Mużakowskie. Jest to kolejny krok 
do zacieśnienia współpracy gmin i 
instytucji położonych na Łuku Muża-
kowa (Żary, Łęknica, Brody, Tuplice, 
Trzebiel, Przewóz, nadleśnictwa 
Lubsko, Wymiarki, Lipinki Łużyc-
kie oraz Stowarzyszenie Geopark 
Łuk Mużakowa) z myślą o nowej 
perspektywie finansowej UE 2021 

- 2027.Spotkanie było również 
okazją do wręczenia dyplomów 
za szerzenie idei integracji eu-
ropejskiej oraz współpracy tran-
sgranicznej. Takie wyróżnienie 
otrzymała również Gmina Brody. 
W spotkaniu zorganizowanym 
z inicjatywy członka Zarządu 
Województwa Lubuskiego, Ta-
deusza Jędrzejczaka udział wziął 
Wiceprzewodniczący Parlamen-
tu Europejskiego prof. Bogusław 
Liberadzki i Marszałek WL - Elż-
bieta Anna Polak.

CO SŁYCHAĆ U SĄSIADÓW - WIADOMOŚCI  Z  GMI N Y BR ODY

Dnia 30.05.2019 r. odbyła 
się VII Sesja Rady Gminy 
Brody.

W pierwszej części sesji przekazana 
została  informacja o działaniach 
podejmowanych w okresie mię-
dzysesyjnym prowadzonych przez 
Wójta, Przewodniczącego Rady jak 
i Przewodniczący Komisji. Radni 
zapoznali się z informacja o stanie 
porządku i bezpieczeństwa publicz-
nego na terenie Gminy Brody oraz ze 
sprawozdaniem z działalności Policji 
za 2018r.Podczas majowej sesji pod-
jęto uchwały w sprawie:
• wyrażenia zgody na zbycie nierucho-
mości stanowiącej mienie komunalne 
Gminy Brody w trybie przetargu,
• zmiany w budżecie na 2019r.,
• zmiany Wieloletniego Planu Finan-
sowego.

SESJA RADY
GMINY BRODY

CO SŁYC HAĆ U SĄSI ADÓW - WI ADOMOŚC I  Z  GMI NY BRODY

W sobotę 8 czerwca w Bieczu w gminie 
Brody na terenie założenia pałacowego 
odbyło się drugie święto wieży. Orga-
nizatorem imprezy, przy współpracy 
z Gminą Brody, była Fundacja Monu-
menta Poloniae. Inicjatywę wsparło 
sołectwo Biecz, prywatni sponsorzy, a 
także Lubuski Wojewódzki Konserwator 
Zabytków oraz Stowarzyszenie Region 
Łużyce. Celem imprezy było zwrócenie 
uwagi na ten cenny i zupełnie nieznany 
zabytek architektury na Dolnych Łu-
życach. Fundacja od półtora roku przy 
wsparciu Stowarzyszenia Region Łu-
życe, konserwatora zabytków, licznych 
wolontariuszy i sponsorów walczy o 
uratowanie niegdysiejszej siedziby ro-
dziny von Wiedebach. Pałac i budynek 
bramny zostały już co prawda wstępnie 
zabezpieczone, ale pałacowa więźba 

dachowa wymaga jeszcze pilnych prac 
ratunkowych, na które w tym roku udało 
się Fundacji pozyskać środki z Mini-
sterstwa Kultury i od Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w wysokości 
w sumie 55.000 zł. To kropla w morzu 
potrzeb, ale jednocześnie bardzo ważny 
krok pozwalający na zakończenie pierw-
szego etapu prac zabezpieczających.
W tym roku w święcie wieży udział 
wzięło około 250-300 osób, a więc dwa 
razy więcej niż zeszłym razem, z czego 
około połowę stanowili turyści z Nie-
miec. Szczególną atrakcją zarówno dla 
dzieci jak i dorosłych był mocno rozbu-
dowany warsztat kowalski z Manufak-
tury Rzemiosł Wszelakich z Lubszy. 
Liczne stoiska z lokalnymi wyrobami 
oraz atrakcjami dla dzieci urozmaicały 
czas licznie przybyłym miłośnikom hi-

storii. W pałacu przy akompaniamencie 
utworów wykonanych przez utalentowa-
ną Julię Kowalczuk odbyło się uroczyste 
otwarcie wystawy „Młode spojrzenie 
na stare – pałace i dwory w Polsce i 
w Niemczech”, którą oglądać będzie 
można przynajmniej do jesieni tego 
roku. Niezwykle profesjonalną oprawę 
kulinarną imprezy zorganizowało nowo 
powstało Koło Gospodyń Wiejskich z 
Biecza.
Święto wieży zakończyło się pełnym 
sukcesem, a niezwykle duża frekwencja 
daje nadzieję Fundacji i wszystkim za-
angażowanym w ratowanie tego zabytku 
osobom, że podejmowane działania mają 
sens i spotykają się z szeroką aprobatą 
lokalnej społeczności.

P.K.

1 czerwca najmłodsi zawod-
nicy ZJEDNOCZONYCH 
Brody uczestniczyli w dwóch 
turniejach piłkarskich. Pomimo 
braku rezerw spowodowanych 
różnymi sytuacjami okoliczno-
ściowymi, obie drużyny zagra-
ły "koncertowo" zajmując w 
obu turniejach drugie miejsca.
W Turnieju w Gozdnicy i w 
Gubinie występowały mocne 
drużyny z naszego wojewódz-
twa jak i sąsiednich woje-
wództw.
Obie drużyny ZJEDNOCZO-
NYCH na swoim koncie w 
drodze do finału nie doznały 
żadnej porażki i obu druży-
nom na drodze do zdobycia 
pierwszego miejsca stanęły 
drużyny z Zielonej Góry, AP 
MM Falubaz Zielona Góra i 
UKS AP Falubaz Zielona Góra.
Najlepszym zawodnikiem tur-
nieju w Gubinie został Krystian 
Data. Gratulujemy!
ZJEDNOCZONYCH Brody w 
turniejach reprezentowali:
Turniej Gozduś Junior Cup:
Szymon Kuliszko (B),
Kuba Koroluk,
Marcin Koroluk,
Bartek Koroluk,
Bartek Woźniak,
Kuba Kaczmarek,
Natan Kuliszko.
Turniej w Gubinie:
Franek Demczak (B),
Dorian Morawiec,

Gracjan Kuczkowski,
Fabian Ochryniuk,
Kacper Ochryniuk,

Krystian Data,
Bartek Patan.

J.H.

Świetny występ Zjednoczonych Brody
List intencyjny "Porozumienie 
Mużakowskie" podpisany

Tradycją naszej szkoły stały się rodzinne 
festyny. Kolejny odbył się w niedzielę, 
9 czerwca br. Tym razem pod hasłem 
ogólnopolskiej kampanii "Postaw na 
rodzinę". Organizatorami byli: Rady 
Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Brodach, Samorząd Uczniowski, 
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych w 
Brodach, nauczyciele oraz pracownicy 
szkoły i przedszkola.
W promieniach słońca i w cieniu, dzieci 
i ich rodzice skorzystali z wielu atrakcji 
zabawowych, rekreacyjnych i gastrono-

micznych. Swoje talenty zaprezentowały 
przedszkolaki oraz uczniowie naszej 
szkoły. Atrakcją był też mecz piłki ręcz-
nej: dzieci kontra rodzice (gratulujemy 
zwycięstwa).
Serdecznie dziękujemy Panu Markowi 
Maszkowskiemu za udostępnienie sceny, 
Panu Zdzisławowi Siwikowi za wyko-
nanie schodów na scenę oraz Gminnej 
Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych za wsparcie 
finansowe.
Zapraszamy do wspólnej zabawy za rok.

Stawiamy na RODZINĘ

Święto Wieży w Bieczu

W bibliotece w Bieczu, (Filii GBP 
Brody), 18 maja br. późnym połu-
dniem, odbyło się spotkanie poświęcone 
twórczości Zygmunta Kowalczuka, 
zatytułowane tak jak jeden z Jego to-
mików poetyckich - "Ponad skrzydłami 
aniołów". Pomysłodawczynią spotkania, 
połączonego z wystawą pamiątek po 
Zygmuncie Kowalczuku, była dyrek-
torka Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Brodach - Małgorzata Włodarkiewicz 
oraz poeta Adam Wierzbicki, w organiza-
cje włączyła się Maria Wasik (wieloletnia 
dyr.WiMBP). Spotkaniu patronował wójt 
Gminy Brody - Ryszard Kowalczuk, któ-
ry otwierając je podkreślił, że Biecz miał 
wyjątkowo utalentowanego mieszkańca 
- z tytułem doktora habilitowanego, 
wykładającego w uczelniach wyższych, 
m.in. w Zielonej Górze i Krakowie. Co 
ważniejsze, który pozostawił po sobie 
bogaty dorobek literacki i naukowy. 
Wójt przywitał przybyłych gości, którzy 
zjechali z Zielonej Góry, Lubska, Żar, a 
także mieszkańców Gminy, wśród nich 

radnych, sołtysa, dyrektorkę szkoły. 
Każdy z gości otrzymał piękny kubek ze 
zdjęciem wieży pałacu w Bieczu , a także 
kopię artykułu Z. Kowalczuka - "Moja 
mała Ojczyzna Biecz", opublikowanego 
w 2007 r. w kwartalniku "Pro Libris" . 
       O dorobku naukowym Z. Kowalczu-
ka szeroko mówił prof. dr hab. Czesław 
Osękowski – historyk, wieloletni rektor 
zielonogórskiego Uniwersytetu. Podkre-
ślił, że wydał 14 książek, w tym 4 z za-
kresu historii kościoła, 9 tomików poezji 
oraz książkę dla dzieci "W poszukiwaniu 
szczęścia". Opublikował ponadto 40 
artykułów naukowych. Tę wypowiedź 
uzupełnił prof. Wiesław Hładkiewicz, 
również historyk. O spotkaniach literac-
kich i koleżeńskich mówił Alfred Sia-
tecki – dziennikarz i pisarz, autor ponad 
30 powieści. Swoimi wspomnieniami 
podzieliła się Maria Wasik, podkreślając 
rozliczne kontakty Zygmunta z literatami 
w Polsce i Jego pomoc w zaproszeniu 
ich na Czwartki Lubuskie do Biblioteki 
Wojewódzkiej, a także placówek tereno-

wych. Serdecznie o bohaterze spotkania 
mówiła poetka - Maria Wypych. Podob-
nie wypowiadał się bratanek Paweł Ko-
walczuka wspominając swojego Wuja. 
Jan Tyra – emerytowany dyrektor MBP 
w Żarach, przekazał Bibliotece ekslibris 
dedykowany Zygmuntowi. 
W trakcie spotkania dyrektor GBP 
Małgorzata Włodarkiewicz zachęciła 
obecnych do napisania wspomnień o 
Zygmuncie Kowalczuku, które zostaną 
opublikowane w formie książki bio-
graficzno - pamiętnikarskiej, w piątą 
rocznicę Jego śmierci. Padła również 

propozycja bibliofilskiego wydania 
zbioru najlepszych wierszy Poety. Panel 
dyskusyjno-biograficznym zakończyło 
wysłuchanie wierszy z płyty "Kartka z 
Żar" czytanych przez samego Autora. Po 
części oficjalnej goście obejrzeli, bardzo 
interesującą ekspozycję  poświęconą Z. 
Kowalczukowi. Następnie zostali zapro-
szeni na poczęstunek w trakcie którego 
był jeszcze czas na rozmowy i wspo-
mnienia. Można było również zakupić 
tomik poezji Z. Kowalczuka "Na klifie", 
wydany przez Bibliotekę Wojewódzką.

Ponad skrzydłami        aniołów
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HISTORIA

ŚLADAMI POGROMCY NAPOLEONA - FELDMARSZAŁKA 
GEBHARDA VON BLÜCHERA
Gebhard Leberech von Blücher urodził 
się 16 grudnia 1742 roku Rostocku, w 
porcie bałtyckim w północnych Niem-
czech (dzisiaj Meklemburgia - Pomorze 
Przednie) w niezbyt bogatej rodzinie 
ziemiańskiej. Jego ojciec był emeryto-
wanym kapitanem armii. Po krótkim 
okresie pobierania nauk, w wieku 14 
lat wstąpił wraz z bratem do huzarów 
w armii szwedzkiej. Uczynił to zresztą 
wbrew woli rodziców. Przez dwa lata, 
uczestniczył w stopniu podchorążego 
w bitwach z wojskami pruskimi, w tzw. 
wojnie siedmioletniej (1756  - 1763). W 
1760 roku podczas jednej z potyczek 
został wzięty do niewoli. Jego odwaga a 
zwłaszcza umiejętności jeździeckie, za-
imponowały niedawnym przeciwnikom. 
Zaproponowano mu więc wstąpienie do 
armii pruskiej, do elitarnego 8 Regimentu 
Huzarów w Stolp (Słupsk), dowodzo-
nego przez jego dalekiego krewnego 
generała Wilhelma von Bellinga (1719 
- 1779). W jednostce tej jako adiutant 
dowódcy brał udział między innymi w 
działaniach na Pomorzu i w Wielko-
polsce w czasie pierwszego rozbioru 
Polski. Następnie brał udział w bitwach 
wojny siedmioletniej, zdobywając duże 
doświadczenie w lekkiej kawalerii. 
Jednak w tym czasie prowadził bardzo 
hulaszczy tryb życia, nic więc dziwnego, 
że dopiero w 1771 roku awansowano go 
zaledwie do stopnia kapitana kawalerii. 
Gdy wniósł zażalenie, został ukarany 
kilkumiesięcznym aresztem. Sam król 
pruski Fryderyk Wielki (1712 - 1786), 
mimo starań czynionych przez Blüchera, 
odmówił mu prawa do służby w wojsku 
stwierdzając, iż: „Rotmistrz Blücher 
może się wynieść do diabła". Wobec tak 
zdecydowanie wyrażonej woli króla, nie 
mając specjalnego wyboru, w 1773 roku 
rozstał się z armią. Po odejściu z wojska 
ożenił się z siedemnastoletnią baronową 
Caroline Amelie von Mehling i dzięki 
funduszom jej rodziców zakupił majątek 
i rozpoczął życie ziemianina. Nie miał 
jednak talentu w prowadzeniu gospo-
darstwa i nadal prowadził hulaszczy 
tryb życia. W niedługim czasie popadł 
w ogromne długi. Po śmierci Fryderyka 
Wielkiego podjął więc ponowne starania 
o przyjęcie go do służby wojskowej u 
nowego władcy Fryderyka Wilhelma II 
(1744 -1797). 
Ponownie wstąpił do wojska w 1787 
roku, został wówczas przyjęty w stop-
niu majora kawalerii do swojej starej 
jednostki, którą później w latach 1794 
– 1819 dowodził. Był to późniejszy 
słynny 5 Pomorski Regiment Husarski, 
zwany od koloru kurtek „Regimentem 
Czerwonych Huzarów”. Jednostka sta-
cjonowała w Słupsku, jednak w tamtym 
czasie żołnierze nie byli skoszarowani, 
lecz mieszkali u mieszkańców miasta w 
kwaterach prywatnych. Aby regiment 
nie stanowił ciężaru dla Słupska, część 
jego pododdziałów była rozlokowana w 
okolicznych miejscowościach. Jeden ze 
szwadronów, którego dowódcą w 1787 
roku został jako major, stacjonował od 
1774 roku w Miastku. W 1789 roku Ge-
bhard von Blücher otrzymał najwyższy 

order wojskowy Prus - Pour le Mérite. 
Problemy finansowe z czasów ziemiań-
skich sprawiły, że sprzedał majątek i 
sprowadził żonę z dziećmi do Miastka. 
Po dwóch latach 17czerwca 1791 roku 
zmarła jego żona, po śmierci małżonki 
wziął udział ze swoim regimentem w 
wojnie z Francją w latach 1792 – 1795. 
W 1794 roku Blücher wyróżnił się 
działaniami kawaleryjskimi przeciwko 
Francuzom, a za zwycięstwo pod Kirr-
weiler 28 maja 1794 roku, gdzie zdobył 
6 dział został awansowany na stopień 
generała majora.
W 1803 roku wraz z jednostką został 
przeniesiony do Westfalii i mianowany 
gubernatorem Münsteru. W okresie tym 
był jednocześnie mistrzem tamtejszej 
loży masońskiej. Sprawując swój urząd 
zajął się problemami teorii wojskowości, 
a rezultatem tego było wydanie w 1805 
roku książki p.t. „Myśl o organizacji 
armii narodowej". Postulował w niej 
szereg zmian, między innymi reorga-
nizację wojska pruskiego w oparciu o 
powszechny pobór. Praca ta było zaczy-
nem późniejszych zmian w armii.  Po 
wybuchu nowej wojny, już z napoleoń-
ską Francją w 1806 roku wojska pruskie 
w kolejnych bitwach ponosiły porażki. 
Najważniejsze bitwy tej kampanii, pod 
Jeną i Auerstedt, Prusacy zdecydowanie 
przegrali. W pewnym stopniu do ich 
klęski przyczynił się też Blücher swoją 
decyzją o zbyt wczesnym rozpoczęciu 
natarcia. Pomimo że w kampanii tej 

wykazał się umiejętnością w organizo-
waniu odwrotów, to pod Lubeką dostał 
się do niewoli francuskiej. Nie przebywał 
tam jednak zbyt długo. Zwolniono go w 
zamian za francuskiego gen. Victora. Ge-
bhard Blücher był jednym z nielicznych 
pruskich generałów, którzy nie uznawali 
dominacji Francji oraz zawartego z nią, 
wymuszonego sojuszu. Na 143 pruskich 
generałów, których oceniano potem za 
przebieg wojny w latach 1806 - 1807 
był obok Friedricha Tauentziena (1710 - 
1791) drugim, któremu nie postawiono 
zarzutu zdrady i tchórzostwa. W 1807 
roku po podpisaniu rozejmu w Tylży 
między Francją a Rosją - Prusom zo-
stał narzucony upokarzający pokój na 
warunkach Napoleona. W 1807 roku 
mianowano Blüchera dowódcą okręgu 
pomorskiego i gubernatorem, dwa lata 
później zaś skierowano go do Stargar-
du i awansowano do stopnia generała 
broni. Tam zajmował się modernizacją i 
szkoleniem armii. W 1812 roku Blücher 
przeszedł na emeryturę i odtąd wiódł 
spokojne życie w swoim majątku w 
Trzebini na Śląsku.
Jednak po klęsce wojsk Napoleona w 
Rosji odżyła w Prusach wiara w uwol-
nienie się od francuskiej dominacji. W 
marcu 1813 roku we Wrocławiu król 
pruski Fryderyk Wilhelm III (1770 - 
1840) zawarł sojusz wojskowy z carem 
Aleksandrem I (1777 - 1825). Następnie 
wydał odezwę „Do mojego ludu" wzy-
wającą do walki z najeźdźcą i wypowie-
dział wojnę Francji. Nazwano ją potem 
wojną wyzwoleńczą „Befreiungskriege".  
Na naczelnego dowódcę armii śląskiej 
król powołał Gebharda Blüchera, który w 
wieku 71 lat powrócił do czynnej służby. 
Następne lata pokazały, że największe 
triumfy dopiero były przed pruskim 
generałem. Pierwszym teatrem działań 
wojennych była Saksonia (Lützen, Bu-
dziszyn) potem Śląsk (Chojnów), gdzie 
stoczono kilka mniejszych batalii aż do 
rozstrzygającej w sierpniu bitwy nad 
Kaczawą i Nysą Szaloną. W starciu tym, 
Blücher zwyciężył wojska dowodzone 
przez marsz. Macdonaldsa. Była to ba-
talia decydująca o uwolnieniu Śląska od 
Francuzów. Stojąc na czele armii pruskiej 

wkroczył ponownie do Saksonii, aby po 
kilku potyczkach, w październiku 1813 
roku w wielkiej „Bitwie Narodów” pod 
Lipskiem, wraz z sojusznikami pokonać 
„Wielką Armię" Napoleona. Za udział w 
tej koalicyjnej bitwie został awansowany 
do stopnia feldmarszałka. Pomimo kło-
potów ze zdrowiem, kontynuował on 
swoją krucjatę przeciwko Napoleonowi, 
któremu nie mógł zapomnieć pruskiej 
klęski i upokorzenia z 1806 roku. W 
styczniu 1814 roku przekroczył Ren i 
przy współudziale wojsk rosyjskich i au-
striackich pomimo kilku porażek (bitwy 
pod Champaubert, Montmirail, Chateau 
- Thierry Vauchamps) nacierał w kierun-
ku Paryża. Przy swym rozstrzygającym 
uderzeniu na miasto wraz z sojusznikami 
zajął je w kwietniu, co zmusiło Napole-
ona do abdykacji. Po zakończeniu wojny 
feldmarszałek przeszedł ponownie w 
stan spoczynku. 
Doceniając jego osiągnięcia, król Prus 
Fryderyk Wilhelm III nadał mu w czerw-
cu 1814 roku tytuł księcia von Wahlstatt. 
Obdarował go także posiadłością w 
Krobielowicach k/ Kątów Wrocław-
skich. W skład tego majątku wchodziła 
rezydencja pałacowa i kilka wsi. Lecz 
nie był to jednak koniec jego wojskowej 
kariery. Na wieść o ucieczce Napoleona z 

Elby i jego powrocie do Paryża, Blücher 
wrócił do służby wojskowej i ponownie 
objął dowództwo. Stanął na czele 150 
tys. armii pruskiej w Belgii i wyruszył 
przeciwko Francuzom. W początkowej 
fazie kampanii 16 czerwca 1815 roku 
Prusacy doznali poważnej klęski w Bi-
twie pod Ligny, w trakcie której Blücher 
został uwięziony pod swoim martwym 
koniem przez kilka godzin. Przeżycie 
zawdzięczał jedynie swojemu adiutanto-
wi, hrabiemu Nostrizowi, który narzucił 
na niego płaszcz, aby ukryć jego rangę i 
tożsamość przed wojskami francuskimi. 
W Bitwie pod Waterloo w 1815 roku był 
głównodowodzący prawym skrzydłem 
koalicji. Pomimo swojego podeszłego 
wieku (w chwili bitwy pod Waterloo 
miał 73 lata) i odniesionych w boju ran 
odznaczał się silną determinację w walce 
z Napoleonem. Zagrzewał żołnierzy do 
walki słowami: „Naprzód! Słyszałem, 
że mówicie, że jest to niemożliwe, ale 
to musi być zrobione! Dałem obietnicę 
Wellingtonowi, a na pewno nie chcecie, 
żebym ją złamał? Idziecie do przodu 
moje dzieci, i odnieśmy wspólnie to 
zwycięstwo! ". W Bitwie pod Waterloo 
dzięki szybko podjętej decyzji o ude-
rzeniu na skrzydło wojsk francuskich 
doprowadził do załamania się ich obrony. 
W konsekwencji doprowadziło to do 
klęski i odwrotu armii Napoleona. Obok 
głównodowodzącego brytyjskiego księ-
cia Wellingtona, był największym współ-
twórcą sukcesu wojsk sojuszniczych 
w tej bitwie. Szybki marsz i ponowne 
zajęcie Paryża w lipcu 1815 roku, a 
następnie kapitulacja Napoleona, były 
ostatnimi wydarzeniami w jego karierze 
wojskowej. 
Po powrocie do kraju wynagrodzony zo-

„Spodziewam się, że pycha nie pozbawi armii honoru, 
lecz, że także jako zwycięska będzie zachowywać się 
po ludzku i skromnie."
Gebhard von Blücher

Po powrocie 
z  wojen 
napoleońskich 
feldmarszałek 
wynagrodzony 
został  
specjalnie dla 

niego utworzonym odznaczeniem. 
Była to tzw. „Gwiazda Blüchera" 
(Blücherstern) będąca odmianą 
Krzyża Żelaznego.

Gebhard Leberech von Blücher

Na budziszyńskim cmentarzu Taucherfriedhofie, znajduje się pomnik 
upamiętniający Bitwą pod Budziszynem w 1813 roku. W obelisk wmurowane 
są oryginalne pruskie i napoleońskie kule armatnie używane w czasie bitwy

Pałac w Krobielowicach k/ Kątów Wrocławskich został nadany dla Gebharda 
Blüchera za  zasługi w walce z Napoleonem

Mauzoleum feldmarszałka Gebharda 
Blüchera w Krobielowicach

stał specjalnie dla niego utworzonym od-
znaczeniem. Była to „Gwiazda Blüchera" 
(Blücherstern) będąca odmianą Krzyża 
Żelaznego. Miał wówczas 73 lata, a za 
sobą służbę u trzech władców Prus. En-
tuzjastycznie witany, powrócił na Śląsk 
do swojego majątku w Krobielowicach. 
Będąc dalej człowiekiem aktywnym, 
w 1817 roku został członkiem pruskiej 
Rady Państwa. Zmarł w Krobielowicach 
w dniu 12 września 1819 roku. W trzy 
dni po śmierci, zabalsamowane ciało 
pochowano uroczyście w kościele kato-
lickim w Wojtkowicach. Było to miejsce 
pochówku, tylko do czasu wybudowania 
grobowca. Rok później zabalsamowane 
zwłoki przeniesiono do grobowca, który 
wymurowano w miejscu wcześniej przez 
niego wyznaczonym. W 1853 roku 
uroczyście przeniesiono feldmarszałka 
do wybudowanego obok mauzoleum. 
Spoczywał tam do 1945 roku. W 1945 
roku, kiedy Krobielowice zostały zdo-
byte przez Armię Czerwoną żołnierze 
radzieccy włamali się do mauzoleum 
Blüchera i rozproszyli szczątki - pomimo 
faktu, że Blücher przyczynił się do osta-
tecznej klęski Napoleona, niedoszłego 
zdobywcy Rosji. Sowieckie wojska 
podobno używały jego czaszki jako piłki 
nożnej. Po 1989 roku niektóre z jego pro-
fanowanych szczątków zostały zabrane 
przez pobliskiego księdza i pochowane 
w katakumbach kościoła w Sośnicy  - 3 
km od Krobielowic.
   Z upływem czasu stosunek społeczeń-
stwa pruskiego a zwłaszcza Ślązaków, 
do jednego z głównych bohaterów wy-
darzeń z tamtych lat był coraz bardziej 
idealizowany. Gloryfikowano Blüchera 
stawiając popiersia i pomniki, a kilka 
miast przyznało mu tytuł honorowego 
mieszkańca. Jego imię nadawano pla-
com i ulicom, były też okręty wojenne 
ochrzczone nazwą „Blücher“ a nawet 
jest szabla o takiej nazwie.  Do Gebharda 
Blüchera przylgnął na stałe przydomek 
„Marszałek Naprzód" („Marschall 
Vorwärts"). Podkreśla on w znacznym 
stopniu jego cechy jako dowódcy, po-
nieważ zawsze w czasie walki był wśród 
żołnierzy. Prowadząc swoje oddziały 
do walki, jego najczęściej powtarzaną 
komendą było zawołanie „Naprzód!" 
Podobno pierwszy raz użył tego zawo-
łania w bitwie nad Kaczawą, zachęcając 
do walki swoich żołnierzy okrzykiem: 
„Vorwärts ! Vorwärts ! Kinder“  („Na-
przód! Naprzód! Dzieci”). Ocena jego 
umiejętności w początkowym okresie 
kariery przez pruski sztab generalny nie 
była zbyt wysoka. Jednak jego odwaga, 
umiejętności jeździeckie i wojskowe, 
zdecydowanie w walce, a także szacu-
nek i respekt jakim cieszył się nie tylko 
u podwładnych, uczyniły go jednym 
z najważniejszych dowódców tamtej 
epoki. Posiadając wysoką umiejętność 
motywowania żołnierzy do walki, wy-
warł znaczący wpływ na ukształtowanie 
się ducha bojowego armii. To między 
innymi jego reformy doprowadziły do 
decydującego wzrostu potęgi militarnej 
Prus. Nie bez znaczenia też była umie-
jętność dobierania sobie współpracowni-
ków. Tacy jego oficerowie jak: Gerhard 
von Scharnhorst (1755 - 1813), August 
von Gneisenau (1760 - 1831), Hans 
von Zieten (1699 - 1786) czy Carl von 
Clausewitz (1780 - 1830)  mieli także 
niemały wkład w modernizację armii 
i wzrost prestiżu Prus na europejskiej 
scenie. Gebhard Leberech von Blücher w 
panteonie pruskich a później niemieckich 
bohaterów narodowych do dzisiaj zajmu-
je jedno z czołowych miejsc.

Krzysztof Kowsz
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Śladami założyciela najmniejszego państwa
w świecie - Emila Gustava Hegemanna
Republika Świętnieńska inaczej Wol-
ne Państwo Świętno (niem. Freistaat 
Schwenten), było to proklamowane w 
styczniu 1919 roku we wsi  Świętno, w 
pobliżu Wolsztyna, państwo, o formalnie 
i międzynarodowo uznanej niepodle-
głości. Przetrwało siedem miesięcy, od 
6 stycznia 1919 roku do 10 sierpnia 
1919 roku. Świętno było państwem z 
około tysiącem mieszkańców. Powstało 
z inicjatywy miejscowego duchownego 
ewangelickiego Emila Gustava Hege-
manna, który 1 grudnia 1918 roku zwołał 
zebranie mieszkańców wsi, ludność 
tej wsi była w owym czasie mieszana, 
częściowo polska, w większości nie-
miecka, które wyłoniło miejscową radę 
zarządzającą. Docierały tam bowiem 
odgłosy niepokojów zarówno z odległej 
Rosji, po rewolucji październikowej 
1917 roku, z terenu rdzennych Niemiec, 
rewolucja listopadowa 1918 roku, jak i 
z Wielkopolski, które doprowadziły pod 
koniec grudnia do wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego. Hegemann chciał 
zapobiec zarówno wchłonięciu Świętna 
przez powstającą Polskę, jak i oddania 
wsi zrewoltowanym grupom robotników 
i demobilizowanych po właśnie zakoń-
czonej I wojnie światowej weteranom 
wojennym, tworzącym rady robotnicze 
i żołnierskie. W swoich pamiętnikach 
napisał: „Musieliśmy się pospieszyć z 
wybraniem rad, bo zbolszewizowane ele-
menty dążyły do przewrotu”. Kiedy na 
początku stycznia 1919 roku powstańcy 
wielkopolscy zajęli okolice Wolsztyna, 
Hegemann udał się do Głogowa, aby 
stamtąd otrzymać posiłki wojskowe mo-
gące stawić opór powstańcom. Dowódca 
twierdzy i garnizonu głogowskiego 
oświadczył mu jednak: „Nie mam ani 
jednego żołnierza, ani żadnej władzy. 
O wszystkim decyduje rada robotnicza 
i żołnierska”. Skierował Hegemanna 
do głogowskiej rady miejskiej, ale tam 
także nie uzyskał on żadnego wsparcia, 
usłyszał jedynie pouczenie o prawie do 
samostanowienia i o tym, że po zakoń-
czonej wojnie  mieszkańcy powinni żyć 

bez nadzoru wojskowych.
W tej sytuacji Hegemann powrócił do 
Świętna i posługując się modną wów-
czas, zaczerpniętą od Lenina retoryką 
„o prawie do stanowienia narodów o 
swoim losie”, doprowadził do prokla-
mowania przez lokalną radę Republiki 
Świętnieńskiej. Było to  najmniejsze 
międzynarodowo uznane państwo 
świata. Miało swój własny „parlament” 

i „siły zbrojne”, 120 zdolnych do walki 
ludzi dobrze wyposażonych w broń po-
zostałą po wojnie światowej, przez 218 
dni „niepodległości” Freistaat Schwenten 
uprawiało ożywiony „handel między-
narodowy” zarówno z Polską,  jak z 
Niemcami, przy czym wizy wjazdowe 
wydawało miejscowe biuro parafialne. 
Zniesiono tam obowiązkowe dostawy 
i inne świadczenia wojenne. Formalnie 
Republika pozostawała państwem neu-
tralnym, choć przeważały w niej wpływy 
sąsiada z zachodu. Zarówno Niemcy, jak 
i Polacy zainteresowani byli inkorporacją 

jej w swoje granice, w tym działający w 
pobliskim rejonie dowódca wielkopol-
skich powstańczych oddziałów obrzań-
skich, Nawrocki. 10 sierpnia, z obawy 
przed wkroczeniem do wsi powstańców, 
miejscowy „parlament” zdecydował o 
zakończeniu samodzielnego bytu Re-
publiki Świętnieńskiej i włączeniu jej w 
granice państwa niemieckiego. Natych-
miast po tej decyzji Niemcy ustanowili 
w Świętnie posterunki Grenzschutzu. 

Krzysztof  Kowsz

Na miejscowej plebani w Świętnie, mieścił się parlament Republiki 
ŚwiętnieńskiejPastor Emil Gustav Hegemann

Do feldmarszałka Gebharda Blüchera 
przylgnął na stałe przydomek 

„Marszałek Naprzód".

W tym budynku mieściła się Oberża „Pod Wilkiem”, gdzie 6 stycznia 1919 roku 
proklamowano Wolne Państwo Świętno

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.

* Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze powinny dodatkowo przedłożyć 
dokumenty niezbędne do ich reprezentowania tj. aktualny (ważny 3 m-ce) wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, zgodę właściwych organów statutowych na nabycie 
nieruchomości objętej przetargiem. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymagane w formie pisemnej). Osoby będące w związku małżeńskim zobowiązane są do 
przedłożenia pisemnej zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej 
małżeńskiej. Wadium wniesione przez wyłonionego w wyniku przetargu nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zwraca się w godzinach otwarcia kasy lub przelewem 
na wskazany przez nich rachunek bankowy, niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia lub zakończenia przetargu. Wylicytowana 
cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeśli osoba ustalona jako nabywca 
nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie polega zwrotowi. Koszt aktu notarialnego ponosi 
nabywca. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium 
przepada na rzecz Gminy Lubsko. Przetarg odbędzie się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie 
nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Lubsku – Ratusz (p. 26), tel. 68 457-61-27, 
457-61-28. Ogłoszenie zostało opublikowane na gminnej stronie internetowej www.bip.lubsko.pl oraz na stronie www.monitorurzedowy.pl.                          Burmistrz Lubska - Janusz Dudojć

BURMISTRZ LUBSKA
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 137 o pow. 1617 m2 położona jest przy ul. Dębowej w Lubsku (obręb 0002), w sąsiedztwie gruntów rolnych. Działka gruntowa w 
kształcie bardzo wydłużonego czworokąta, nieogrodzona, zakrzaczona, porośnięta wysoką roślinnością trawiastą, pojedyncze drzewa. Teren płaski , nisko położony, zagrożenie podtopień. Nieruchomość 
bez uzbrojenia. Z istniejących w sąsiedztwie sieci technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne i wodociągowe. Dostęp z drogi ul. Dębowej o nawierzchni gruntowej. Dla przedmiotowej 
nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem PsIV – 
pastwiska trwałe. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXII/155/2000 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 czerwca 2000r. oraz zmianie Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013r. ww. działka położona jest na terenie zabudowy mieszkalno – 
usługowej, oznaczonym w studium numerem porządkowym 2 z zapisem: MN – zabudowa mieszkalna niskiej intensywności, MNU – zabudowa mieszkalno-usługowa o niskiej intensywności, U1 – usługi 
nieuciążliwe, nie generujące znacznego ruchu kołowego oraz w części na terenie oznaczonym symbolem RZ - łąk i pastwisk – korytarz ekologiczny. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w 
Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00054282/1. Dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów. Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. 
Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostę Powiatu Żarskiego. Okazanie punktów granicznych 
nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 54.200,00 złotych. 
Wadium wynosi 6.000 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 15 lipca 2019r. o godz. 10:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium należy wpłacić 
w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 
0202 0267 7821 w terminie do 11 lipca 2019r. 
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Z okazji 70-lecia MLKS Budowlani 
Lubsko odbył się Międzynarodowy 
Turniej Młodzików w piłce nożnej. W 
zawodach udział wzięło 8 ekip : dwa 
zespoły FK Tarnopol, FC Exter, SV 
Lausitz Forst, Bobra Bobrowice, UKS 

Promień Żary, UKS Victoria Jasień i 
gospodarz turnieju Budowlani Lub-
sko. Po zaciętych meczach, stojących 
na dobrym poziomie, pierwsze miej-
sce zajął zespół FK I Tarnopol przed 
UKS Promień Żary i Budowlanymi 

Lubsko. Na kolejnych miejscach upla-
sowały się zespoły FC Exter, Bobrem 
Bobrowice, UKS Victoria Jasień, 
SV Lausitz Forst i FK II Tarnopol. 
Gratulujemy wszystkim zawodnikom.

I.G.

 PRZETARGI  /  SPORT SPORT

W sobotnie 
popołudnie 
(08.06.) na 
stadionie przy 
Sportowej 
odbyły się 
70 urodziny 
Budowlanych 
Lubsko.

Wśród zaproszonych go-
ści byli m.in. Prezes Lu-
buskiego Związku Piłki 
Nożnej Robert Skowron, 
Starosta JozefRadzion i 
Burmistrz Janusz Dudojć. 
Zaproszeni na uroczy-
stość i obecni działacze, 
i zawodnicy, odznaczeni 
zostali odznakami PZPN 
i LZPN. Gratulujemy 
Prezesowi Stanisławowi 

Słobodzianowi i wszyst-
kim wyróżnionym.

Lista wyróżnionych:
Brązowa odznaka PZPN:
Paweł Bahyrycz
Waldemar Szymczak
Janusz Dudojć
Stanisław Sadowski

Złota odznaka LZPN:
Adrian Kurpias
Antoni Wolski
Robert Miczke
Manuel Kowalski
Marcin Bławuciak
Józef Żygadło
Wojciech Szabliński
Andrzej Freliszko
Adrian Jeremicz
Sylwester Kawula
Leszek Banaś

Maciej Trziszka
Wiesław Szymczak
Stanisław Słobo-
dzian
Zdzisław Cierzniak
Adam Smółka
Damian Dworczak
Robert Ściłba
Robert Sokal
Krzysztof Kikoła
Edward Nita

Brązowa odznaka 
LZPN:
Piotr Gryziec
Daniel Lisowski
Jan Deka
Tomasz Duczmal

Medal LZPN
Jerzy Więckowicz
Stanisław Kowalski

Od lewej były piłkarz p. Józef Żygadło i były 
wieloletni kierownik drużyny p. Sylwester 
Kawula, wieloletni piłkarz i trener Andrzej 

Freliszko.

Janusz DudojćStanisław Sadowski i Waldemar Szymczak

70 LAT MLKS Budowlani Lubsko
(1949 – 2019)

Po bardzo dobrym meczu zespół 
trampkarzy trenowany przez Rober-
ta Ściłbę pewnie pokonał drużynę 
SKP Kisielin 2:0. Bramki : 28 min. 
samobójcza, 48 min. Igor Adamski. 
Nasza drużyna przeważała przez całe 
spotkanie. Ozdobą meczu była bram-
ka zdobyta przez Igora Adamskiego, 
po strzale z ok 15 metrów , piłka po 
odbiciu się od poprzeczki wylądowała 

w bramce zespołu z Kisielina - stadio-
ny świata, brawo Igor !!!. Cały zespół 
zagrał bardzo dobry mecz, potwier-
dzając swoje aspiracje do wygrania 
całych rozgrywek. Na wyróżnienie 
zasługują jednak: Łukasz Gawron( 
filar obrony (bezbłędny przez całe 
spotkanie), Igor Adamski i bramkarz 
Tobiasz Błaszków.

I.G.

Tobiasz Błaszków Igor Adamski

Dobry mecz piękna bramka
brawo brawo brawo

Budowlani Lubsko w sobotnie( 08.06.) 
popołudnie podejmowali spadkowicza 
z Klasy Okręgowej zespól Błękitnych 
Ołobok. Mecz miał uświetnić obchody 
70 lecia MLKS Budowlanych Lubsko, 
ale czy tak było, trzeba by było zapytać 
licznie zebranych kibiców. Odpowiedź 
może być tylko jedna – Nie!!!
Nasi zawodnicy chcieli – takie można 
odnieść wrażenie – ten mecz po prostu 
zaliczyć, a 3 punkty zapisali sobie już 
w szatni. Grali słabo, bez polotu, bez 

pomysłu tak żeby tylko odbębnić mecz. 
W 17 minucie po błędzie naszej obrony 
(T. Bahyrycz) zespół gości objął prowa-
dzenie. Nie zmieniło to ani na jotę stylu 
gry naszych zawodników. Dopiero w 45 
minucie padł pierwszy celny strzał nasze-
go zespołu, który dał nam remis. Dawid 
Urban z rzutu wolnego przymierzył 
dokładnie w „okienko” bramki gości.
Druga połowa to niemal lustrzane 
odbicie pierwszej części spotkania, 
przeplatane nielicznymi próbami gry 

kombinacyjnej Dawida Urbana. A dwa 
niewykorzystane rzuty karne przez 
Dawida Walczaka i Macieja Trziszkę 
dopełniają czary goryczy – czy to brak 
szczęścia czy może brak treningów tego 
stałego elementu gry??? I dopiero w 88 
minucie popularny Cichy dał nam pro-
wadzenie 2:1 i tak już zostało. Co można 
powiedzieć o meczu? Odbył się, cieszą 
punkty, ale styl w jaki zostały zdobyte 
na pewno nie może być powodem do 
zadowolenia. I jeszcze jedna sprawa - 

licznie zebrana publiczność zasługuje 
na to aby zespół podziękował jej za 
doping i liczne przybycie. Niestety tego 
zabrakło -nie pierwszy raz – a szkoda. 
Szczególnie, że był to ostatni mecz 
Budowlanych na własnym boisku. Nasz 
zespół po dzisiejszym spotkaniu zajmuje 
siódme miejsce w tabeli, to cieszy. Ale 
teraz trzeba zrobić wszystko, żeby w 
przyszłym sezonie było jeszcze lepiej. 
Potrzebne są wzmocnienia i poprawa 
stylu i jakości gry. Do zespołu należy 

wprowadzać młodych zawodników, któ-
rzy coraz śmielej dobijają się do tego aby 
na stałe zagościć w składzie pierwszej 
drużyny. Na pewno też warto pomyśleć 
o ujednoliceniu stylu gry na wszystkich 
szczeblach rozgrywek. Ale to jest zadanie 
dla całego zarządu i sztabu szkoleniowe-
go Budowlanych. Nie można dopuścić 
też do tego aby z Lubska „odpłynęła” 
nasza zdolna młodzież.

I.G.

GDYBY NIE CICHY….. BYŁOBY KIEPSKO

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.

* Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze powinny dodatkowo przedłożyć dokumenty niezbędne do ich reprezentowania tj. aktualny 
(ważny 3 m-ce) wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, zgodę właściwych organów statutowych na nabycie nieruchomości objętej przetargiem. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo 
wymagane w formie pisemnej). Osoby będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia pisemnej zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia 
współwłasności majątkowej małżeńskiej. Wadium wniesione przez wyłonionego w wyniku przetargu nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zwraca się w godzinach otwarcia kasy lub przelewem na wskazany przez nich rachunek 
bankowy, niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia lub zakończenia przetargu. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego 
termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium 
nie polega zwrotowi. Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Lubsko. Przetarg odbędzie się na 
podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki 
Nieruchomościami i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Lubsku – Ratusz (p. 26), tel. 68 457-61-27, 457-61-28. Ogłoszenie zostało opublikowane na gminnej stronie internetowej www.bip.lubsko.pl oraz na stronie www.monitorurzedowy.pl.

Burmistrz Lubska - Janusz Dudojć

BURMISTRZ LUBSKA
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 138 o pow. 1507 m2 położona jest przy ul. Dębowej w Lubsku (obręb 0002), w sąsiedztwie gruntów rolnych. Działka gruntowa w kształcie bardzo wydłużonego czworokąta, nieogrodzona, 
zakrzaczona, porośnięta wysoką roślinnością trawiastą, pojedyncze drzewa. Teren płaski , nisko położony, zagrożenie podtopień. Nieruchomość bez uzbrojenia. Z istniejących w sąsiedztwie sieci technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne 
i wodociągowe. Dostęp z drogi ul. Dębowej o nawierzchni gruntowej. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego 
w Żarach oznaczona jest symbolem PsIV – pastwiska trwałe. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXII/155/2000 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 czerwca 2000r. oraz zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko 
uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013r. ww. działka położona jest na terenie zabudowy mieszkalno – usługowej, oznaczonym w studium numerem porządkowym 2 z zapisem: MN – zabudowa mieszkalna 
niskiej intensywności, MNU – zabudowa mieszkalno-usługowa o niskiej intensywności, U1 – usługi nieuciążliwe, nie generujące znacznego ruchu kołowego oraz w części na terenie oznaczonym symbolem RZ - łąk i pastwisk – korytarz ekologiczny. Dla 
przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00054282/1. Dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów. Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. 
Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostę Powiatu Żarskiego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny 
koszt Kupującego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 50.500,00 złotych. Wadium wynosi 6.000 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 15 lipca 2019r. o godz. 10:30 
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub 
na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 11 lipca 2019r. 

*
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego.
Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. użytkowej 29,40 m2 składającego się z jednego pokoju i kuchni (brak łazienki i wc), usytuowanego na parterze budynku mieszkalnego, dwukondygnacyjnego, podpiwniczonego położonego przy ul. Sportowej nr 
14 w Lubsku w zabudowie półzwartej. Lokal wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizację sanitarną, gazową (trzon kuchenny gazowy), ogrzewanie – piec kaflowy. Lokal o złym rozwiązaniu funkcjonalnym i złym stanie 
technicznym – do kapitalnego remontu (zły stan podłóg, instalacje wewnętrzne, stolarka okienna i drzwiowa do wymiany). Do lokalu przynależą pomieszczenia: piwnica o pow. 11,90 m2 i komórka o pow. 7,30 m2. Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje 
z jednoczesną sprzedażą gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym, w którym znajduje się 3 samodzielne lokale mieszkalne i budynkiem niemieszkalnym, oznaczonego działką 419/2 o powierzchni 333 m2 w udziale 237/1000 położonego w obrębie 
3 miasta Lubsko przy ul. Stolarskiej 14. Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1R/00034159/4. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz zobowiązań (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. Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 39.500,00 złotych Wadium wynosi 5.000 złotych. PRZETARG na ww. 
nieruchomość odbędzie się 15 lipca 2019r. 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 11 lipca 2019r.

*
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 128 o pow. 2279 m2 położona jest przy ul. Dębowej w Lubsku (obręb 0002), w sąsiedztwie gruntów rolnych. Działka gruntowa w kształcie wydłużonego czworokąta, nieogrodzona, 
zakrzaczona, porośnięta wysoką roślinnością trawiastą, pojedyncze drzewa. Teren płaski , nisko położony, zagrożenie podtopień. Nieruchomość bez uzbrojenia. Z istniejących w sąsiedztwie sieci technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne 
i wodociągowe. Dostęp z drogi ul. Dębowej o nawierzchni betonowej. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego 
w Żarach oznaczona jest symbolem PsIV – pastwiska trwałe. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXII/155/2000 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 czerwca 2000r. oraz zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko 
uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013r. ww. działka położona jest na terenie zabudowy mieszkalno – usługowej, oznaczonym w studium numerem porządkowym 2 z zapisem: MN – zabudowa mieszkalna 
niskiej intensywności, MNU – zabudowa mieszkalno-usługowa o niskiej intensywności, U1 – usługi nieuciążliwe, nie generujące znacznego ruchu kołowego oraz w części na terenie oznaczonym symbolem RZ - łąk i pastwisk – korytarz ekologiczny. Dla 
przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00054282/1. Dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów. Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. 
Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostę Powiatu Żarskiego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny 
koszt Kupującego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 72.500,00 złotych. Wadium wynosi 8.000 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 15 lipca 2019r. o godz. 10:30 
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub 
na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 11 lipca 2019r. 

*
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 135 o pow. 1618 m2 położona jest przy ul. Dębowej w Lubsku (obręb 0002), w sąsiedztwie gruntów rolnych. Działka gruntowa w kształcie bardzo wydłużonego czworokąta, nieogrodzona, 
zakrzaczona, porośnięta wysoką roślinnością trawiastą, pojedyncze drzewa. Teren płaski , nisko położony, zagrożenie podtopień. Nieruchomość bez uzbrojenia. Z istniejących w sąsiedztwie sieci technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne 
i wodociągowe. Dostęp z drogi ul. Dębowej o nawierzchni gruntowej. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego 
w Żarach oznaczona jest symbolem PsIV – pastwiska trwałe. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXII/155/2000 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 czerwca 2000r. oraz zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko 
uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013r. ww. działka położona jest na terenie zabudowy mieszkalno – usługowej, oznaczonym w studium numerem porządkowym 2 z zapisem: MN – zabudowa mieszkalna 
niskiej intensywności, MNU – zabudowa mieszkalno-usługowa o niskiej intensywności, U1 – usługi nieuciążliwe, nie generujące znacznego ruchu kołowego oraz w części na terenie oznaczonym symbolem RZ - łąk i pastwisk – korytarz ekologiczny. Dla 
przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00054282/1. Dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów. Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. 
Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostę Powiatu Żarskiego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny 
koszt Kupującego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 54.300,00 złotych. Wadium wynosi 6.000 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 15 lipca 2019r. o godz. 10:30 
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub 
na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 11 lipca 2019r.

Licznie zebrani kibice na meczu z Ołobokiem Maciej Trziszka w akcji Piotr Gryziec z siostrą Ewą są na wszystkich 
meczach Budowlanych

MIĘDZYNARODOWY
TURNIEJ MŁODZIKÓW
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SPORT

W hali widowiskowo-sportowej 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku 
8 czerwca odbył się Otwarty Turniej 
Tenisa Stołowego o Puchar Ziemi 
Lubskiej. Do zawodów przystąpiło 48 
uczestników z Lubska, Forst, Jasienia, 
Słubic, Nowej Soli, Żar, Łęknicy, 
Mirostowic, Mirkowic, Świebodzina, 
Górzyna. A oto wyniki poszczegól-
nych kategorii. Kategoria A: rocznik 
2010 i młodsi starsi (wspólnie dla 
mężczyzn i kobiet) - 1 Zofia Kamiń-
ska, 2 Nikola Przybecka, 3 Magda-
lena Sawicka. Kategoria B: rocznik 
2006/2009 - 1 Bartłomiej Murawski, 
2 Marvin Klemm, 3 Joel Lobner. Kate-
goria C: rocznik 2001/2005 (chłopcy) 
- 1 Maurice Kasper, 2 Norbert Kozak; 
(dziewczęta) - 1 Oliwia Krzywiecka, 
2 Weronika Lech, 3 Weronika Czer-

niak. Kategoria D: rocznik 2000-1969 
(mężczyźni) - 1 Dariusz Myśliwiec, 
2 Dawid Paszczeniuk, 3 Robert Tom-
czak; (kobiety) - 1 Dominika Lesiak, 2 
Monika Lesiak. Kategoria E: rocznik 
1968 i starsi (wspólnie dla mężczyzn 
i kobiet) - 1 Ewa Polanowska, 2 
Stanisław Kukurowski, 3 Bogusław 
Gierlach. Zwycięzcy otrzymali pu-
chary, a wszyscy słodkie upominki. 
Współorganizatorami Turnieju byli: 
Uczniowski Klub Tenisa Stołowego 
Olimpia Lubsko, Gmina Lubsko oraz 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

M. Sienkiewicz

SPORT

Po raz kolejny z okazji Dni Lubska 
odbył się w Lubskim Domu Kultury 
Międzynarodowy Turniej Szachowy. W 
sobotę (08.06) przy stołach szachowych 
zasiadło 60 zawodników, reprezentu-
jących kluby z Polski i Niemiec. Po 
rozegraniu 9 rund sędzia główny zawo-
dów ogłosił wyniki. I miejsce (8,5 pkt.) 
zajął NikolaiAliavdin, reprezentujący 
klub Hetman Płock, II miejsce (8,0 pkt.) 
Piotr Jagodziński, reprezentujący klub 
ŻKZ Żary, III miejsce (6,5 pkt.) Daniel 
Michalski, reprezentujący klub KSz 
Sulechów. W kat. do lat 18 triumfował 
(6,5 pkt.) Tomasz Lambrecht (ŻKZ 
Żary), w kat. do lat 14 (6,0 pkt.) ośmio-

letni Mateusz Różański (Wielkopolski 
Klub Szachowy), w kat. 60+ (5,5 pkt.) 
Achim Rossberger (Forster Forst), w kat. 
kobiet (5,5 pkt.) Paulina Raczykowska 
(KSz Stilon Gorzów Wlkp.). Zawodnicy 
z Lubskiego Klubu Szachowego Caissa 
zajęli w pierwszej dziesiątce miejsca od-
powiednio: VI (6,0 pkt.) Paweł Maćków, 
VIII (6,0 pkt.) Waldemar Szylko, IX (6,0 
pkt.) Grzegorz Kołodziejski. Zwycięzcy 
otrzymali okolicznościowe puchary 
i cenne nagrody. Współorganizatora-
mi turnieju byli: LKSzCaissa, Urząd 
Miejski i LDK. Wszystkim serdeczne 
gratulujemy! 

M. Sienkiewicz

Turniej szachowy

Już tradycyjnie Stowarzyszenie Te-
nisa Ziemnego NET zorganizowało 
Turniej z okazji Dni Lubska. W 
sobotę (01.06) do rywalizacji na 
kortach ziemnych przystąpiło 18 

zawodników. W finale spotkali się: 
Edek Hryniewicz w parze z Waldkiem 
Szylko oraz Mirek Michalski w parze 
ze Zdzisławem Krzywieckim. Po za-
ciętym i emocjonującym pojedynku 

zwyciężyła debel: M. Michalski i Z. 
Krzywiecki. Wszystkim serdecznie 
gratulujemy!

M. SienkiewiczZwycięzca turnieju 
NikolaiAliavdin

W kat. do lat 18 triumfował Tomasz 
Lambrecht, w kat. 60+ Achim Rossberger

Zawody tenisistów ziemnych
STZ NET corocznie organizuje turniej z okazji Dni Lubska

W kat. C (dziewczęta) 1 miejsce 
zajęła Oliwia Krzywiecka, 2 Weronika 

Lech, 3 Weronika Czerniak

W kat. A 1 miejsce zajęła Zofia 
Kamińska, 2 Nikola Przybecka, 3 

Magdalena Sawicka ►

Pingpongiści o Puchar Ziemi Lubskiej

W turnieju wzięli udział tenisiści 
stołowi z Polski i Niemiec

W niedzielne (02.06.) popołudnie zespół 
Budowlanych II Lubsko podejmował 
sąsiada zza miedzy ekipę Zjednoczonych 
Brody. Aby zapewnić sobie awans nasza 
zespół potrzebował w tym spotkaniu po-
konać drużynę z Brodów. Chcieć nie za-
wsze oznacza móc, a szczególnie, kiedy 
wygrana wydaje się być niemal pewna. 
Dopiero w 41 minucie Marek Michniacki 
uspokoił nieco trenera Budowlanych 
- Roberta Miczke - który przemierzał 
nerwowo metry na linii bocznej boiska. 
Ostatecznie mecz zakończył się pewną 
wygraną naszej ekipy 5:1. Bramki dla 
naszej ekipy zdobyli: Marek Michniacki 

(najlepszy zawodnik meczu), Maciej 
Trziszka, Bartosz Łapa oraz Tomasz 
Bahyrycz z rzutu karnego. Było trochę 
nerwów, ale skończyło się szczęśliwie 
i na dwie kolejki przed końcem rozgry-
wek Budowlani zapewnili sobie awans. 
Gratulacje dla zawodników i trenera( 
Robert Miczke). Trzeba zaznaczyć, że 
nie byłoby awansu bez sponsora i jed-
nocześnie zawodnika Budowlanych II 
Lubsko - Tomasza Duczmala, oby więcej 
takich pasjonatów i ludzi życzliwych 
klubowi. Gratulujemy!!!

I.G.

JEST AWANS

Marek Michniacki najlepszy 
zawodnik meczu ze 

Zjednoczonymi Brody

Tomacz Duczmal – pierwszy z lewej – zawodnik 
i sponsor Budowlanych II

Na Arena Górzyn w niedzielne po-
południe (09.06.)zespół LZS Kado 
Górzyn podejmował ekipę Pogoni 
Wężyska. Drużyna z Górzyna po-
trzebowała wygranej, aby już po 
tym meczu zapewnić sobie awans do 
Klasy Okręgowej. Zespół z Górzyna 
dominował przez całe spotkanie, a 
wynik 7:0 to najniższy wymiar kary, 
jaki spotkał ambitnie walczących 
zawodników z Wężysk. A na słowa 
uznania w drużynie gości zasłużył 
ich bramkarz, który uchronił Pogoń 
przed wyższą przegraną. Także awans 
- historyczny awans - stał się faktem. 
Gratulujemy zespołowi LZS Kado i 

życzymy sukcesów 
w "okręgówce", a ki-
biców zapraszamy na 
derby Gminy Lubsko 
w nadchodzącym se-
zonie. Emocje gwa-
rantowane. Brawo 
KADO !!!! Bramki 
dla Kado zdobyli : 
Patryk Poprawski, 
Erwin Mróz, Michał 
Galik, Artur Dąbrow-
ski x2, Michał Pro-
kopowicz i Robert 
Semczyszyn.

I.G.

HISTORYCZNY AWANS KADO GÓRZYN

W sobotnie popołudnie(28.05.) finało-
wym meczem o Puchar LALPN rozegra-
nym pomiędzy ekipami Eurotransu No-
wogród Bob. ( zwycięzca ligi) a DO3X 
( drugie miejsce w tabeli) zakończyły 
się rozgrywki Lubskiej Amatorskiej Ligi 
Piłki Nożnej. Po zaciętym pojedynku 
Puchar w geście triumfu podnieśli za-
wodnicy DO3X, pokonując rywali 2:0. 
Bramki zdobyli Rafał Krawczuk i Miro-
sław Lech. Mecz finałowy poprzedziło 
spotkanie Drużyn Żaków Budowlanych 
Lubsko i MUKS Hat-Trick. Po meczu 
nastąpiło uroczyste zakończenie sezonu. 
Były medale, puchary i wyróżnienia dla 
najlepszych zawodników. Oto kolejność:
1. Eurotrans N.B
2. DO3X
3. Caleg
4. MMalu Żary
5. Orły
6. AC Żarski Team
Najlepszy bramkarz: Robert Wlazło( 
DO3X)
Najlepszy strzelec: Kornel Mużyłowski 
(Eurotrans)- 32 bramki.
Walka o puchar ligi była bardzo zacięta, 
jednak walka o jak najlepszą lokatę w 
tabeli LALPN była również bardzo 
elektryzująca. Choć mistrza ligi pozna-
liśmy blisko 3 tygodnie temu, to jednak 
na obsadę miejsc na podium musieliśmy 
poczekać do ostatniej kolejki.
A oto jak wypadły poszczególne drużyny 
w sezonie 2018/2019.
MIEJSCE 6. AC ŻARSKI TEAM - 19 
meczy 13 pkt.
Drużyna z Żar po dość kiepskiej run-
dzie jesiennej zdecydowanie poprawiła 
swoją grę wiosną. Liderem drużyny był 
Mariusz Pajdowski, który był motorem 
napędowym całej drużyn. Dzięki temu 
AC Żarski potrafił urwać punkty takim 
ekipom jak DO 3 X, MMalu Żary czy 

Eurotrans. AC Żarski byli drużyną nie-
przewidywalną potrafiącą stawić opór 
przeciwnikowi i gdyby ławka rezerwo-
wych była co mecz zapełniona na pewno 
zajęli by wyższe miejsce w tabeli.
MIEJSCE 5. ORŁY - 19 meczy 25 pkt.
Drużyna z Lubska prowadzona przez 
Stanisława Bandiaka wiosnę miała zde-
cydowanie mniej udaną niż jesień. Choć 
na początku marca jako jedyni pokonali 
lidera rozgrywek Eurotrans Nowogród 
Bobrzański to jednak kolejne mecze 
kończyły się przegranymi. Liderem 
drużyny był Dawid Łobodziec, który 
jednak w wyniku kontuzji zmuszony był 
do opuszczenia ostatnich spotkań swojej 
ekipy, co w efekcie przełożyło się na 
postawę całego zespołu.
MIEJSCE 4. – Mmalu ŻARY – 19 me-
czy – 33 pkt.
Druga drużyna z Żar jeszcze jesienią 
była wiceliderem rozgrywek. Choć 
wiosną spisywali się bardzo dobrze, to 
jednak dwa walkowery wymuszone 
brakiem zawodników i strata 6 pkt. była 
na tyle kosztowna, że pozbawiła MMalu 
miejsca na podium. Jak co roku zdecydo-
wanym liderem ekipy był Łukasz Hass, 
który był drugim najskuteczniejszym 
strzelcem rozgrywek.
MIEJSCE 3 – CALEG – 19 meczy – 34 

pkt.
Runda wiosenna należała do Calegu. 
Ekipa pod dowództwem Marcina Bie-
leckiego bardzo dobrze rozpoczęła 
wiosenne rozgrywki. Wygrane z MMalu, 
Do 3 X oraz Orłami szybko przesunęły 
ekipę z zajmowanego miejsca 4 w run-
dzie jesiennej na miejsce 3, a później 2. 
Choć wysoka porażka w pierwszej run-
dzie pucharu ligi z Eurotransem mogła 
podciąć skrzydła zawodnikom Calegu, 
to jednak wygrane spotkania ligowe z 
każdym meczem cementowały skład. 
Ostatni pojedynek rozegrany z DO 3 X 
przeważył o zajęciu przez Caleg 3 a nie 
2 miejsca. Na wyróżnienie zasługuję 

również fakt, iż Caleg został drużyną 
Fair Play bieżącego sezon. Gratulujemy.
MIEJSCE 2. DO 3 X – 19 meczy – 35 
pkt.
Do 3 X to obok drużyny z Nowogrodu 
Bobrzańskiego niespodzianka tegorocz-
nych rozgrywek. Zajęcie w ubiegłym 
roku ostatniego miejsca było najważ-
niejszym mobilizującym bodźcem aby 
ten rok był lepszy. No i był. Choć lepsza 
okazała się runda jesienna to jednak 
wiosna „pomarańczowych” była również 
dobra. Oczywiście przytrafiły się nieuda-
ne spotkania takie jak z Calegiem oraz 
Mmalu Żary, to jednak występ drugi raz 
z rzędu w pucharze ligi oraz zajęcie miej-
sca na podium rozgrywek było nagrodą 
za ciężką pracę całej drużyny. O liderach 
w zespole ciężko mówić odpowiednim 
stwierdzeniem opisującym drużynę 
może być tylko motto przewodnie Do 
3 X „jeden za wszystkich wszyscy za 
DO 3 X”. Brawo Panowie – Gratulacje.
MIEJSCE 1. EUROTRANS NOWO-
GRÓD BOBRZAŃSKI – 19meczy 
– 50 pkt.
Zdecydowanie najlepsza drużyna roz-
grywek. Zarówno mecze jesienne jak 
i wiosenne w wykonaniu Eurotransu 

mogły się podobać, choć nie obyło się 
bez wpadki, którą była porażka z druży-
ną Orłów. Liderem drużyny był Kornel 
Mużyłowski który został również najlep-
szym napastnikiem ligi strzelając łącznie 
32 gole. Tak jak i Do 3 X ubiegły sezon 
Eurotransu nie należał do najlepszych 
jednak wzmocnienia doświadczonymi 
graczami z przeszłością ligową dało sta-
bilność oraz bezkonkurencyjność w grze. 
Całej drużynie gratulujmy zwycięstwa.
Wszystkim drużynom w imieniu orga-
nizatorów pragnę serdecznie podzię-
kować. Mecze, które rozgrywaliście 
oglądało się z przyjemnością, a emocje 
jakie przynosiły pozostaną na długo w 
pamięci wszystkich. Dziękuję również 
wszystkim sędziom, którzy podjęli się 
nie łatwej pracy jaką jest sędziowanie. 
Serdeczne podziękowania przesyłam 
również sympatykom oraz kibicom 
LALPN, którzy z zainteresowaniem 
oglądali zmagania wszystkich drużyn.
Słowa podziękowania w imieniu orga-
nizatorów należą się OSiR-owi Lubsko 
zarówno za pomoc w zorganizowaniu 
zakończenia sezonu, jak i za cały sezon 
LALPN.

I.G.

FINAŁ LALPN
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Poziomo:
1. Donosiciel, szpicel, 7. Wysokie, 
wojskowe buty, 8. Były walutą 
niemiec, 9. Pociąg z wojskiem, 10. 
Jeden ze zmysłów, 11. Ślad w drze-
wie po przejściu piły, 14. Formuła 
przysięgi, 17. Ogarnia furiata, 19. 
Wypas owiec, 20. Paliwo jądrowe 
reaktorów, 21. Uskok pięściarza, 22. 
Ikt, w iloczasowym wierszustaro-
żytnym alcent metryczny, 23. Zimą 
pełen narciarzy, 24. Miś z kresków-
ki, 27. Daria Widowska w "39 i pół", 
31. Emanuel (zm. 1692) holenderski 
malarz, 32. Tajemniczy wierszyk do 
rozwiązania, 33. Ilion, gród Priama, 
34. Bierze ją ktoś sprzedajny, 35. 
Ewolucja narciarska.
Pionowo:
1. Wyższy oficer marynarki wojen-
nej, 2. Równowartość, zawartość 
złota w jednostce pieniężnej, 3. 
Dawniej o teściu, 4. Noszona do 
spódnicy, 5. Elżbieta Góralczyk 
w "Wojnie domowej", 6. Drzewo 
pozostawione w czasie wyrębu 
lasu dla oceniania młodych drze-
wek, 12. Przedpłata, zaliczka, 13. 
Zamiary, zapędy, 15. Jednostka 
floty wojennej, 16. Kupalnik górski, 
18. Zasięg, pułap możliwości np. 
lotu, 23. Pocisk do łuku, 25. Okucie 
na bucie kowboja, 26. Japońskie 
bukieciarstwo, 28. Surowy urobek 
górniczy, 29. Inkarnacja, wcielenie 
boga Wisznu, 30. Uczta pierwszych 
chrześcijan.
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Rozwiązaniem krzyżówki z nr 5/340 ML jest hasło: 

"WSZYSCY CHCĄ KOCHAĆ".

Nagrody wylosowali: Ewa Gryziec zLubska, Krystyna Kamińska z Żar oraz 
Barbara Demitraszkiewicz z Lubska. Gratulujemy i 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 
30 czerwca br.

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

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

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

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

ZAPRASZAMY NA NASZĄ
STRONĘ INTERNETOWĄ

oraz na
facebook.com
/MagazynLubski

www.magazyn-lubski.pl
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