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POLITYKA POLI TYK A

Dnia 28 czerwca 2019 roku odbyła się 
absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w 
Lubsku. Sesja rozpoczęła się przed-
stawieniem przez Burmistrza Lubska 
Janusza Dudojcia sprawozdania z 
prac międzysesyjnych oraz poinfor-
mowaniu przez przewodniczącego 
komisji Rady Miejskiej w Lubsku o 
działaniach podejmowanych w okre-
sie międzysesyjnym: 
W dniu 12 czerwca 2019 roku zostały 
dokonane zmiany organizacyjne w 
Urzędzie Miejskim w Lubsku. Został 
opracowany nowy regulamin orga-
nizacyjny. Nastąpiła zmiana na sta-
nowisku Sekretarza Gminy. Obecnie 
funkcję tę pełni pani Iwona Poszwa. 
Pan Henryk Dybka pełni obecnie 
funkcję naczelnika Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Zarządzania Kryzy-
sowego. Burmistrz podziękował mu 
za dotychczasową pracę na stanowi-
sku Sekretarza, którą pełnił dobrze i 
sumiennie. Kierownikiem USC jest 
pani Beata Kowalska. Dawny Wydział 
Centrum Usług Wspólnych został 
włączony do Wydziału Edukacji i 
Spraw Społecznych. Zostały także 
połączone dawne Wydziały: Podat-
ków i Opłat oraz Budżetu i Finansów 
w Wydział Finansowy. Ponadto w 
ratuszu jest Wydział Infrastruktury i 
Gospodarki Nieruchomościami, któ-
rym kieruje pan Kamil Zakrzewski, 
natomiast w budynku UM przy ul. 
Powstańców Wlkp. 3 jest Wydział 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska, którym kieruje pani 
Małgorzata Witos. 
W lipcu planowane jest przeniesienie 
stanowisk urzędowych, które są obec-
nie w Baszcie do budynku UM przy 
ul. Powstańców Wlkp.3. 
Ponadto Zakład Gospodarowania 
Mieniem Komunalnym przeniósł się 
do budynku UM w Lubsku przy ul. 
Powstańców Wlkp. 3. 
Rozpoczęły się prace nad adaptacją 
i zmianą sposobu użytkowania sali 
gimnastycznej przy byłej SP2 przy ul. 
Niepodległości na archiwum zakłado-
we UM w Lubsku. Urząd ma wydane 
zalecenie przeniesienia archiwum, 
które obecnie znajduje się w piwnicy 
budynku UM przy ul. Powstańców 
Wlkp. 3. Zawnioskowano do Ar-
chiwum Państwowego o prolongatę 
terminu przeniesienia archiwum do 
31 marca 2020 roku.
W dniu 31 maja 2019 roku rozpoczęły 
się obchody Dni Lubska, które w tym 
roku trwały 10 dni i zakończyły się 9 

czerwca 2019 roku. Odbyło się wiele 
różnorodnych wydarzeń, których 
organizatorem był Urząd Miejski w 
Lubsku, oraz inne jednostki i instytu-
cje zarówno gminne, jak i powiatowe. 
Wśród wydarzeń w ramach obchodów 
Dni Lubska odbyły się: zlot moto-
cyklowy, II Transgraniczny Piknik 
Zdrowia „Zdrowo-Międzynarodo-
wo”, festiwal piosenki patriotycznej 
i harcerskiej „Niepodległa patriotycz-
nie”, V Międzynarodowa Senioriada, 
Powiatowa Spartakiada w Sportach 
Obronnych Pracowników Samorzą-
dowych, w których Urząd Miejski w 
Lubsku zajął I miejsce, międzynaro-
dowe turnieje: szachowy, zapaśniczy, 
piłki nożnej, tenisa stołowego, uro-
czystość 70-lecia MLKS Budowlani 
Lubsko, Polsko-Niemieckie Zawody 
Sportowo-Pożarnicze, w których OSP 
Górzyn zajęło I miejsca w klasyfikacji 
generalnej drużyn młodzieżowych 
dziewczyn oraz chłopców, a OSP 
Chocicz zajęło III miejsce w klasy-
fikacji generalnej drużyn mężczyzn, 
Letnie Show Taneczne, Gminny 
Dzień Dziecka, Zabawa na Sportowo 
5-10-15 Domów Dziecka, Festyn Ro-
dzinny w DPS, zawody wędkarskie, 
otwarcie placu zabaw w Lutolu, a 
także wystawy o Lubsku, prelekcja nt. 
Serbołużyczan, spacer po Lubsku, wy-
cieczka rowerowa po gminie, bajeczki 
o Lubsku, rozstrzygnięcie konkursu 
literackiego o Lubsku, dzień otwarty 
Baszty z wystawą m.in. starych zega-
rów, wieczór autorski.
W dniu 5 czerwca 2019 roku Bur-
mistrz uczestniczył w uroczystości 
wręczenia nagród w ramach XXX 
Międzynarodowego Konkursu Ma-
tematycznego „Mathématiques sans 
frontières - Matematyka bez Granic”. 
Uroczystość odbyła się w auli Uni-
wersytetu Zielonogórskiego, a wśród 
laureatów znaleźli się uczniowie 
klasy V c ze Szkoły Podstawowej nr 
1 im. Janusza Korczaka w Lubsku, za 
zajęcie 3 miejsca w Regionie oraz 26 
lokaty w Polsce! 
W dniu 7 czerwca 2019 roku Janusz 
Dudojć gościł w ratuszu grupę studen-
tów Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze 
Słowacji, którzy po raz kolejny wzięli 
udział w Międzynarodowej Senioria-
dzie, która w tym roku odbyła się w 
ramach DNI LUBSKA'2019. Była to 
doskonała okazja do podzielenia się 
doświadczeniami. 
W dniu 12 czerwca 2019 roku Bur-
mistrz przyjął mieszkańców Frank-

furtu nad Odrą, którzy dawniej wraz 
z rodzicami mieszkali w okolicach 
Lubska i Szprotawy. 
W dniu 13 czerwca 2019 roku od-
było się Zwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników PGKiM w Lubsku Sp. 
z o.o., podczas którego zatwierdzo-
no sprawozdanie finansowe oraz z 
działalności Spółki za 2018 rok, a 
także udzielono absolutorium Pre-
zesowi Spółki oraz członkom Rady 
Nadzorczej. Spółka mimo trudnej 
sytuacji, utrzymuje dobrą pozycję na 
rynku. Jest solidnym pracodawcą i 
kontrahentem. Burmistrz podziękował 
Prezesowi oraz Pani Prokurent za 
sprawne kierowanie Spółką, radzie 
nadzorczej za dobrą współpracę. oraz 
pracownikom Spółki za ich zaangażo-
wanie w pracę, która niejednokrotnie 
wykonywana jest w trudnych warun-
kach. Życzył Panu Prezesowi oraz 
całej załodze PGKiM w Lubsku Sp. 
z o.o. osiągnięcia dobrych wyników 
w tym roku oraz w kolejnych latach. 
W dniu 15 czerwca 2019 roku odbył 
się nad zalewem Karaś Jump Maraton 
2019 Jumping Frog w Lubsku, który 
cieszył się dużym zainteresowaniem. 
Inicjatywy takie jak ta, są godne na-
śladowania. 
W dniu 16 czerwca 2019 roku odbyło 
się uroczyste otwarcie placu zabaw w 
Ziębikowie. Plac został wybudowany 
(podobnie jak plac zabaw w Lutolu) 
ze środków unijnych w ramach ope-
racji pn. „Zagospodarowanie terenów 
rekreacyjnych w miejscowości Lutol 
i Ziębikowo poprzez budowę placów 
zabaw” poddziałanie 19.2 „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach stra-
tegii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” objęte Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. 
Dzień 19 czerwca 2019 roku był 
dniem zakończenia roku szkolnego 
2018/2019. Wspólnie z radnymi 
Burmistrz  wziął udział w zorganizo-
wanych przez gminne szkoły podsta-
wowe uroczystych apelach. Przy tej 
okazji wręczono listy gratulacyjne 
uczniom, którzy osiągnęli znaczące 
wyniki startując i reprezentując szkoły 
i nasze miasto w różnorodnych kon-
kursach i olimpiadach. 
W czerwcu prowadzone były pra-
ce nad oczyszczeniem dna kanału 
Młyńskiego. 
Do użytkowania udostępniono ką-
pielisko Nowiniec, które będzie 
funkcjonować do 31 sierpnia 2019 

roku w godzinach od 10:00 do 20:00. 
Kąpielisko posiada węzeł sanitarny, 
wypożyczalnię kajaków, plac zabaw 
dla dzieci, altany z miejscem wy-
znaczonym na ognisko oraz parking. 
W planach jest również rozbudowa 
infrastruktury o pole namiotowe oraz 
stanowiska dla camperów i przyczep 
kempingowych. Zapewniona jest 
opieka ratowników wodnych. Obecnie 
trwają prace nad przygotowaniem 
alternatywnej, bezpiecznej ścieżki 
pieszo-rowerowej z Lubska nad zalew 
Nowiniec, wzdłuż rzeki Lubszy. 
Ogłoszono konkurs na „Najładniej-
szą posesję” w gminie Lubsko. W 
konkursie określono trzy kategorie: 
posesja wiejska, posesja miejska, 
balkon. Organizatorem konkursu jest 
Magazyn Lubski, a pomysłodawcą 
oraz sponsorami nagród są radni z Ko-
misji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Komunalnej 
Rady Miejskiej w Lubsku. Zgłoszenia 
należy składać w Punkcie Obsługi 
Interesantów Urzędu Miejskiego w 
Lubsku do dnia 15 sierpnia 2019 roku. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 
sierpnia 2019 roku podczas Gminnych 
Dożynek, które w tym roku odbędą się 
nad zalewem Karaś w Lubsku. 
W dniach 21-23 czerwca 2019 roku 
wraz z drużyną Młodzików MLKS 
Budowlani Lubsko Burmistrz uczest-
niczył w turnieju piłkarskim w Masny 
(Francja). Serdecznie gratulacje 
otrzymali piłkarze, którzy godnie 
reprezentowali Lubsko podczas tur-
nieju, zajmując II miejsce na podium. 
Zarówno w drodze do Masny, jak i w 
drodze powrotnej do Lubska, dele-
gacja odwiedziła również  partnerów 
z Vlotho-Exter. Wyjazd obfitował w 
wiele rozmów dotyczących dalszej 
współpracy między Lubskiem, Masny 
i Vlotho. 
W dniu 25 czerwca 2019 r. obyło się 
Walne Zebranie Członków Stowa-
rzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Grupa Łużycka”, na którym za-
twierdzono sprawozdania z działal-
ności Stowarzyszenia i finansowe za 
2018 r.  oraz udzielono zarządowi 
absolutorium za 2018 r. Burmistrz 
życzył  LGD dalszej owocnej pracy 
w kolejnym roku, przypominając, że 
Stowarzyszenie z sukcesami działa już 
11 lat. Jednocześnie Włodarz zachęcał 
do korzystania z aplikacji turystycznej 
stworzonej przez Stowarzyszenia po 
nazwą „WEST IS THE BEST”. 
W dniu 27 czerwca 2019 r. odbyło 

się Zwyczajne Zgromadzenie Wspól-
ników LWiK Sp. z o.o. w Lubsku, 
podczas którego zatwierdzono spra-
wozdanie finansowe oraz z działal-
ności Spółki za 2018 rok, a także 
udzielono absolutorium Prezesowi 
Spółki oraz członkom Rady Nadzor-
czej. Spółka mimo trudnej sytuacji 
finansowej radzi sobie dobrze. Jest 
solidnym pracodawcą. Podziękowania 
skierowano do Prezesa za sprawne 
kierowanie Spółką, rady nadzorczej 
za dobrą współpracę, oraz do pra-
cowników Spółki za ich ciężką pracę, 
którą często wykonują w trudnych i 
niesprzyjających warunkach. 
Od 25 do 30 czerwca odbywały się 27 
Lubuskie Prezentacje Wokalne Dzieci 
i Młodzieży Specjalnej Troski. 
Burmistrz uczestniczył również w 
spotkaniu zorganizowanym przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Gorzowie Wlkp. dot. 
opracowania projektu planu zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 
pn. „Lubski Łęg Śnieżycowy”. 
Trwa proces rekrutacji uczestników 
do projektu aktywizacji osób 65+. 
Obecnie wpłynęło 14 zgłoszeń. Jest 
jeszcze wolnych 6 miejsc. 
W toku jest przetarg na wybór wyko-
nawcy robót związanych z dostosowa-
niem części pomieszczeń budynku po 
byłym USC na Klub Seniora. Przewi-
dywany termin zakończenia prac, to 
listopad 2019 roku. Gmina pozyskała 
na ten cel środki z budżetu państwa. 
Trwają prace projektowe na dosto-
sowanie Szkoły Podstawowej nr 3 
do wymogów Przedszkola Nr 3 w 
Lubsku. 
Trwa procedura zamiaru likwidacji 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubsku. 
W dniu 19 czerwca 2019 roku Gmina 
otrzymała postanowienie Ministra 
Edukacji Narodowej utrzymujące w 
mocy zaskarżone przez Gminę Lub-
sko postanowienie Lubuskiego Kura-
tora Oświaty. Gmina Lubsko będzie 
występowała w tej sprawie do sądu. 
Trwa procedura zamiaru połączenia 
LDK i Biblioteki w Lubskie Centrum 
Kultury. Otrzymano negatywną opinię 
z Krajowej Rady Bibliotecznej. Gmina 
wystąpiła do Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego  z wnioskiem o 
zgodę na połączenie ww. instytucji.
Zakończono rozbiórkę basenu, co 
znacznie wpłynęło na poprawę bezpie-
czeństwa, a także wizerunku okolicy. 
Dokonano przeglądu zadrzewienia 
znajdującego się na terenie gminy 

Lubsko pod względem zagrożeń, 
wystąpiono do właściwych organów 
z wnioskami o wydanie pozwoleń na 
usunięcie drzew, a także usunięto drze-
wa i konary stanowiące zagrożenie. 
Ogłoszono przetarg na dostawę energii 
elektrycznej dla Gminy Lubsko i jej 
jednostek organizacyjnych na okres 
od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 
2020 r. Termin składania ofert – 5 
lipca 2019 r. 
Dodatkowo ogłoszono przetargi na 
sprzedaż następujących nieruchomo-
ści: 
- 4 działki przy ul. Dębowej w Lubsku 
– termin przetargu 15 lipca 2019 r., 
- lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Spor-
towej 14 w Lubsku – termin przetargu 
15 lipca 2019 r., 
Rozstrzygnięto przetargi na sprzedaż 
nieruchomości: 
- 4 działki położone przy ul. Wincente-
go Witosa – 3 przetargi zakończyły się 
wynikiem pozytywnym, 1 zakończył 
się wynikiem negatywnym, 
-  lokal użytkowy przy ul. Chrobrego 
4 w Lubsku – przetarg zakończył się 
wynikiem negatywnym, 
- budynek biurowy przy al. Niepodle-
głości 8 w Lubsku – przetarg zakończył 
się wynikiem negatywnym, 
- działka położona przy ul. Żabiej w 
Lubsku – przetarg zakończył się wy-
nikiem pozytywnym, 
- działka przy ul. 1 Maja w Lubsku 
– przetarg zakończył się wynikiem 
pozytywnym. 
Ponadto sporządzono i ogłoszono: 
- 6 wykazów dla nieruchomości prze-
znaczonych do sprzedaży lokalu miesz-
kalnego dla najemcy, 
- 1 wykaz dla nieruchomości przezna-
czonej do dzierżawy lub najmu. 
Zawarto łącznie 9 aktów notarialnych 
na sprzedaż nieruchomości gminnych 
– lokali mieszkalnych. 
Wprowadzono zmianę stałej organi-
zacji ruchu na alei Wojska Polskiego 
w Lubsku. 
Wprowadzono zmianę stałej organiza-
cji ruchu na ulicy Moniuszki w Lubsku. 
Trwa procedura związana z wykona-
niem operatu szacunkowego dot. wy-
ceny oświetlenia drogowego będącego 
własnością Gminy Lubsko.
Po wystąpieniu Burmistrza Lubska, 
Nowy Sekretarz Gminy Iwona Poszwa 
przedstawiła raport o stanie Gminy 
Lubsko za 2018 rok. Po debacie nad 
raportem, przystąpiono do głosowa-
nia za uchwałą w sprawie udzielenia 
Burmistrzowi Lubska wotum zaufa-
nia, uzyskując wynik: ZA – 9 osób; 
PRZECIW – 0 osób; WSTRZYMAŁY 
SIĘ – 3 osoby. 
Następnie przystąpiono do omówienia 
sprawozdania finansowego i z wyko-
nania budżetu Gminy Lubsko za 2018 
rok. Po przedstawieniu pozytywnej 
opinii Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w sprawie sprawozdania z wy-
konania budżetu za 2018 rok, a także 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Lubsku, radni jednogłośnie podjęli 
uchwałę w sprawie udzielenia Burmi-
strzowi Lubska Januszowi Dudojciowi 
absolutorium. 
W dalszym porządku obrad podjęte 
zostały uchwały w sprawie: 
- zmiany uchwały budżetowej Gminy 
Lubsko na 2019 rok, 
- zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Lubsko na lata 2019 
– 2034 
- skargi mieszkańca Lubska na dyrek-
tora Lubskiego Domu Kultury. 

A-M 

SESJA ABSOLUTORYJNA 

W poniedziałek 17.06.2019 roku odby-
ło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, 
Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Komunalnej Rady Miejskiej 
w Lubsku.
W pierwszej kolejności przedstawiono 
informację o konkursie ogłoszonym 
w Gminie Lubsko, pn. "Najładniejsza 
posesja w gminie Lubsko", którego 
organizatorem jest Magazyn Lubski, 
a pomysłodawcą radni z Komisji Rol-
nictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Komunalnej Rady 
Miejskiej w Lubsku, którzy są również 
sponsorami nagród, które zostaną przy-
znane w kategoriach: posesja wiejska, 
posesja miejska, balkon.
Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 
sierpnia 2019 roku, a rozstrzygnięcie 
konkursu nastąpi podczas tegorocz-
nych Gminnych Dożynek, które w tym 
roku planowane są 31 sierpnia 2019 r., 
nad zalewem Karaś w Lubsku.
Kolejnym tematem omówionym na 
spotkaniu była sprawa mieszkańców 
Lubska dotycząca użytkowania dzia-
łek, oraz omówienie sytuacji hydro-
logicznej i meteorologicznej gminy.
Szeroko przedstawiono temat szaco-
wania szkód rolniczych spowodowa-
nych suszą oraz procedurę ubiegania 
się o wypłatę odszkodowań z tego 
tytułu.
W temacie ochrony przyrody omó-
wiono jej formy, przypominając, iż 
na terenie naszej gminy znajduje się 
6 pomników przyrody, którymi są 
zarówno pojedyncze drzewa, jak i ich 
grupy. Przywołano również temat, któ-
ry interesuje wszystkich mieszkańców 
tj. budowa II etapu obwodnicy Lubska.
Ostatnim punktem porządku posiedze-
nia było omówienie projektów uchwał.
Sprawy różne na posiedzeniu komisji 

to przede wszystkim tematy związane 
z problemami z którymi borykają się 
sołtysi i mieszkańcy wsi, m.in. kosze-

nie terenów zielonych. Jest to duży 
problem, zwłaszcza w obliczu braku 
środków w "gminnej kasie",a co za 

tym idzie również w kasie Funduszu 
Sołeckiego. 
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POSIEDZENIE KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA, 
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU

We wtorek 25.06.2019 r., odbyło się 
kolejne posiedzenie Komisji Rozwoju 
Gospodarczego, Finansów i Budżetu.
Głównymi tematami obrad były analiza 
działalności Zakładu Gospodarowania 
Mieniem Komunalnym w Lubsku oraz 
opiniowanie projektów uchwał.
Pani Małgorzata Dziopa Kierownik 
ZGMK przekazała informacje na temat 
działalności Zakładu za 2018 rok. 
Wg stanu na dzień 31.12.2018 r. Zakład 
zarządzał 41 budynkami mieszkalnymi 
będącymi w 100% własnością Gminy 
Lubsko, w których znajdowało się 112 
lokali mieszkalnych zamieszkałych 
przez 272 osoby.
Na koniec 2018 roku liczba lokali wy-
nosiła 663. Gmina Lubsko posiadała 
udziały w 276 Wspólnotach Miesz-
kaniowych, w których znajdowało się 
551 lokali mieszkalnych, w których 
zamieszkiwały 1 432 osoby oraz w 
6 Wspólnotach Mieszkaniowych, w 
których znajdowały się lokale inne niż 
mieszkalne. Ponadto Zakład zarządzał 
27 lokalami użytkowymi i 28 garażami. 
W 2018 roku przekazano do dyspozycji 
Gminy Lubsko 24 lokale, w tym 21 lokali 
mieszkalnych i 3 lokale użytkowe.
Zadłużenie użytkowników lokali na ko-

niec grudnia 2018 roku, uwzględniające 
koszty windykacyjne wyniosło:
- lokale mieszkalne (359) - 4 158 269,89 
zł
- lokale użytkowe (8) - 12 800,83 zł
- garaże (8) - 3 165,80 zł
- budynki gospodarcze (14) - 147,74 zł
- lokale porzucone, sprzedane zadłużone 
(60) - 877 874,47 zł.
W 2018 roku pracownicy Zakładu pod-
jęli wiele zintensyfikowanych działań 
zmierzających do zmniejszenia zadłu-
żenia. Podpisanych zostało 80 ugód na 
kwotę 1 245 240,07 zł (w 2017 roku - 55 
na kwotę 525 308,74 zł). Do sądu skiero-
wano 77 spraw (w 2017 roku - 33); a do 
komornika 105 spraw (w 2017 roku 0).
Największymi problemami, z którymi 
boryka się zakład, to problemy finanso-

we, a także zły stan techniczny budyn-
ków/lokali, którymi Zakład zarządza.
Burmistrz w czasie posiedzenia poruszył 
sprawy:
- oświatowe, w tym: zmiany w karcie 
nauczyciela oraz podwyżki dla nauczy-
cieli; zamiaru likwidacji SP3, a także 
prac nad przeniesieniem Przedszkola nr 
3 do Szkoły nr 3 w Lubsku; przekazał 
również radnym sprawozdanie z audytu 
wewnętrznego dotyczącego efektyw-
ności, oszczędności oraz celowości 
wydatkowania środków budżetowych 
w jednostkach oświatowych Gminy 
Lubsko,
- zamiaru połączenia LDK oraz Biblio-
teki,
- uruchomienia kąpieliska nad zalewem 
w Nowińcu,

- ogólnej sytuacji finansowej Gminy 
Lubsko, w tym zaległości względem 
kontrahentów, procedury starania się o 
pożyczkę ze Skarbu Państwa, ustalenia 
z RIO,
Na koniec radni głosowali projekty 
uchwał, w tym:
- w sprawie określenia wzoru wniosku 
o wypłatę zryczałtowanego dodatku 
energetycznego,
- w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
utworzenia Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Lubsku i nadaniu statutu,
- w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Gminy Lubsko na rok 2019
- w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Lubsko na 
lata 2019 - 2034.

A-M
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„MOBBING”
 Jednym z efektów globalizacji 
jest to, że do naszego języka na trwałe 
przenikają wyrazy zapożyczone z języków 
obcych, najczęściej z języka angielskiego. 
Jednym z takim słów jest mobbing. Czym 
jest mobbing? Definicję tego zjawiska 
znajdziemy w kodeksie pracy. 
 Zgodnie z art. 943 § 2 kodeksu 
pracy mobbing oznacza działania lub za-
chowania dotyczące pracownika lub skiero-
wane przeciwko pracownikowi, polegające 
na uporczywym i długotrwałym nękaniu 
lub zastraszaniu pracownika, wywołujące 
u niego zaniżoną ocenę przydatności za-
wodowej, powodujące lub mające na celu 
poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izo-
lowanie go lub wyeliminowanie z zespołu 
współpracowników. 
 Analizując przywołaną wyżej 
definicję warto przywołać tezę z wyroku 
Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 16 
czerwca 2016r. sygn. akt III Apa 13/16 
w którym stwierdzono, iż „Choć nawet 
jednorazowe naganne zachowanie w 
stosunku do pracownika może wywołać 
u niego złe samopoczucie, to jednak o 
skutkach w postaci długotrwałego wpływu 
na psychikę może być mowa dopiero przy 
zwielokrotnieniu tych działań. Działania 
mobbingowe muszą być przy tym na tyle 

intensywne i naganne, że przyczynią się 
do powstania u pracownika bardzo silnego 
odczucia zastraszenia, i beznadziejności 
sytuacji. Co do długotrwałości działań mo-
bbingowych podkreślenia wymaga, iż poni-
żanie pracownika nawet przez jeden dzień 
może nosić znamiona mobbingu. Nie może 
to być jednak zachowanie jednorazowe, 
ale wielokrotne, mające miejsce jednego 
dnia, działania zmierzające do wywołania 
skutków wskazanych w art. 943 § 2 k.p.” 
 Wskazać, trzeba, że zgodnie 
z treścią art.  943 § 1 kp pracodawca jest 
obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. 
Tak więc nie może on pozostać bierny w 
sytuacji, gdy pracownik zgłasza mu, że w 
stosunku do niego dochodzi do zachowań 
o takim charakterze. 
 Jakie uprawnienia przysługują 
pracownikowi w sytuacji, gdy w stosunku 
do niego ma miejsce w pracy mobbing? 
Otóż pracownik może wypowiedzieć umo-
wę o pracę bez wypowiedzenia na podsta-
wie art. 55 § 11 kp. W następstwie takiego 
rozwiązania umowy o pracę pracownik jest 
uprawniony do żądania odszkodowania 
z tytułu rozwiązania umowy z powodu 
ciężkiego naruszenia podstawowych obo-
wiązków względem pracownika. 
 Ponadto zgodnie z art. 943 § 3 
kp pracownik, u którego mobbing wywo-

łał rozstrój zdrowia, może dochodzić od 
pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem 
zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną 
krzywdę. W myśl zaś art. 943 § 4 kp pra-
cownik, który wskutek mobbingu rozwiązał 
umowę o pracę, ma prawo dochodzić od 
pracodawcy odszkodowania w wysokości 
nie niższej niż minimalne wynagrodzenie 
za pracę, ustalane na podstawie odrębnych 
przepisów.
 Pamiętać jednak należy, iż 
w przypadku jeśli pracownik zdecyduje 
się dochodzić odszkodowania, to na nim 
będzie ciążył obowiązek udowodnienia 
przed sądem, iż doszło do mobbingu. Warto 
przywołać tutaj tezę z uzasadnienia wyroku 
Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 10 
sierpnia 2017r. sygn. akt III Apa 15/17 w 
którym to stwierdzono, że „Samo poczucie 
pracownika, że podejmowane wobec niego 
działania i zachowania mają charakter 
mobbingu, nie są wystarczającą podstawą 
do stwierdzenia, że rzeczywiście on wystę-
puje. Ocena zatem, czy nastąpiło nękanie i 
zastraszanie pracownika, czy działania te 
miały na celu i mogły lub doprowadziły 
do zaniżonej oceny jego przydatności za-
wodowej, do jego poniżenia, ośmieszenia, 
izolacji bądź wyeliminowania z zespołu 
współpracowników, opierać się musi na 
obiektywnych kryteriach. Kryteria te zaś 

wynikają z rozsądnego postrzegania rze-
czywistości, prowadzącego do właściwej 
oceny intencji drugiej osoby w określonych 
relacjach społecznych. Jeśli zatem pracow-
nik postrzega określone zachowania jako 
mobbing, to zaakceptowanie jego stanowi-
ska uzależnione jest od obiektywnej oceny 
tych przejawów zachowania w kontekście 
ujawnionych okoliczności faktycznych.”
 Jak wysokiego zadośćuczy-
nienia można dochodzić za mobbing? W 
przepisach kodeksu pracy podane jest, że 
odpowiedniego. Odpowiedź na pytanie co 
mamy przez to sformułowanie rozumieć  
znajdziemy w orzecznictwie sądów. Jak 
wskazano w wyroku Sądu Najwyższego z 
dnia 8 sierpnia 2017r.  sygn. akt I PK 206/16 
„Pojęcie "odpowiednia suma" użyte w 
art. 943 § 3 k.p., której może domagać się 
pracownik w przypadku rozstroju zdrowia, 
jest pojęciem niedookreślonym. W orzecz-
nictwie przyjmuje się, że zadośćuczynienie 
ma mieć przede wszystkim charakter kom-
pensacyjny, wobec czego jego wysokość 
nie może stanowić zapłaty symbolicznej, 
lecz musi przedstawiać ekonomicznie od-
czuwalną wartość. Jednocześnie wysokość 
ta nie może być nadmierna w stosunku 
do doznanej krzywdy, ale musi być "od-
powiednia" w tym znaczeniu, że powinna 
być - przy uwzględnieniu krzywdy po-

szkodowanego - utrzymana w rozsądnych 
granicach, odpowiadających aktualnym 
warunkom i przeciętnej stopie życiowej 
społeczeństwa.” Jak dalej wskazano w 
uzasadnieniu tego wyroku „Przy ocenie 
"odpowiedniej sumy" należy brać pod 
uwagę wszystkie okoliczności danego wy-
padku, mające wpływ na rozmiar doznanej 
krzywdy. Zadośćuczynienie powinno więc 
mieć charakter całościowy i obejmować 
zarówno cierpienia fizyczne (a więc ból i 
inne dolegliwości), jak i psychiczne (czyli 
negatywne uczucia doznawane w związku 
z cierpieniami fizycznymi lub następstwami 
uszkodzenia ciała czy rozstroju zdrowia) 
już doznane, czas ich trwania, jak i te, które 
zapewne wystąpią w przyszłości, a więc 
prognozy na przyszłość.”
 Jak widać po lekturze przepi-
sów kodeksu pracy i orzecznictwa sądów 
powszechnych, pracownik nie pozostaje 
bezbronny w sytuacji gdy dochodzi w sto-
sunku do niego do mobbingu. Nie powinno 
się jednak tego jakże negatywnego zjawi-
ska mylić z dyscypliną w pracy. Nie każde 
bowiem zachowanie oceniane przez pra-
cownika jako negatywne oznaczać będzie, 
iż jest on w pracy nękany lub zastraszany.

Adwokat Michał Wójcicki

Do pożaru lasu doszło 13 czerwca 
w pobliżu miejscowości Chocimek. 
Na miejsce zdarzenia zadyspo-
nowano 4 samochody pożarnicze 
i 12 strażaków. Ugaszony ogień 
rozprzestrzenił się na powierzchni 
30 arów. 

*
W pobliżu Jezior Dolnych doszło 
21 czerwca do wypadku drogowe-
go. Z niewiadomych przyczyn kie-
rowca busa uderzył w przydrożne 
drzewo. Na miejscu pojawili się 
strażacy, policjanci i pogotowie 
ratunkowe. 

*
Tego samego dnia doszło do ko-
lejnego wypadku. Na jednej z dróg 
w miejscowości Jasień doszło do 
czołowego zderzenia samochodu 
osobowego z motocyklem. W wy-
niku obrażeń kierowca jednośladu 
nie przeżył. Na miejscu pojawiły 
się jednostki wszystkich służb. 

*
Stanowisko Kierowania Komen-
danta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Żarach przyjęło 
2 lipca zgłoszenie o uwięzionym 
ptaku w otworze wentylacyjnym 
czteropiętrowego bloku na wyso-
kości około 15 metrów. Po doko-
naniu rozpoznania przez zastępcę 
dowódcy jednostki do zdarzenia 
zadysponowano dwa zastępy z 
JRG Lubsko. Działania zastępów 
polegały na rozstawieniu pod-
nośnika, a następnie uwolnieniu 
uwięzionego ptaka. Uwolniony 
ptak z widoczną raną nogi został 
przekazany lekarzowi weterynarii 
w Lubsku.

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.
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KRONIKA POLICYJNA
W czerwcu policjanci zrealizowali 291 
interwencji zgłoszonych przez mieszkań-
ców. Zatrzymali 12 sprawców przestępstw 
m.in. kradzieży rozbójniczych, posiadania i 
produkcji narkotyków, uszkodzenia ciała, 
kradzieży i znęcania się nad członkami 
rodziny. Do zakładu karego doprowadzili 
6 osób poszukiwanych, ukrywających 
się przed wymiarem sprawiedliwości, w 
policyjnych pomieszczeniach osadzili 5 
nietrzeźwych, którzy swoim zachowaniem 
zakłócali porządek publiczny. Ustalili i 
ukarali 172 sprawców wykroczeń m.in. 53 
dotyczyły spożywania alkoholu w miejsce 
publicznym, 32 zakłócania porządku, 16 
obyczajności publicznej. Ponadto wylegi-
tymowali i sprawdzili w policyjnych syste-
mach 825 osób. W czerwcu w rejonie dróg 
publicznych doszło do 19 kolizji drogowych. 
Jako główne przyczyny można podać: 
nieprawidłowe wykonywanie manewrów, 
niedostosowanie prędkości do warunków 
panujących na drodze.

*
W popołudnie 18 czerwca asp. szt. Ma-
riusz Żukowski oraz asp. Marcin Sykała 
- policjanci z Posterunku Policji w Brodach 
- przyjmowali interesantów i wykonywali 
czynności wewnątrz budynku. Nagle jeden 
z nich zauważył przez okno, że spod maski 
samochodu zaparkowanego w pobliżu 
posterunku wydobywają się płomienie. Po-
licjanci natychmiast wybiegli na zewnątrz 
i rozpoczęli akcję gaszenia, równolegle 
sprawdzając czy wewnątrz pojazdu nikogo 
nie ma. Nieopodal samochodu stało dwoje 
dzieci, które chwilę wcześniej opuściły 
pojazd wraz z ojcem. Liczyła się każda se-
kunda, gdyż ogień się nie poddawał. Jeden 
ze świadków zdarzenia przybiegł z kolejną 
gaśnicą i podał policjantom. Na szczęście 
dzięki sprawnej reakcji policjantów wszyst-
ko skończyło się dobrze, ogień został uga-
szony i nikomu się nic nie stało.

*
Do tragicznego w skutkach zdarzenia 
doszło 21 czerwca. Około godz. 16.25 
na drodze wojewódzkiej 294, kierujący 
motocyklem mieszkaniec powiatu żar-
skiego z nieznanych przyczyn zjechał na 
przeciwległy pas jezdni i uderzył czołowo w 
jadący z naprzeciwka samochód osobowy 
Opel Vectra. W wyniku zdarzenia motocy-
klista poniósł śmierć cna miejscu. W chwili 
obecnej trwa śledztwo prowadzone przez 
lubskich policjantów pod nadzorem żarskiej 
prokuratury, mające na celu wyjaśnienie 
okoliczności zdarzenia. Tego samego dnia 
na drodze gminnej, pomiędzy miejscowo-
ściami Jeziory Wysokie, a Suchodół kieru-
jący Fiatem Ducato, 20-letni mężczyzna na 
łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem 
i uderzył w przydrożne drzewo. W wyniku 
zdarzenia doznał dość poważnych obrażeń 
ciała. Został zabrany do szpitala 105 w 
Żarach. W chwili obecnej trwają czynności 
mające na celu wyjaśnienia przebiegu 
zdarzenia. Według policyjnych statystyk 
wynika, że do najpoważniejszych w skut-
kach zdarzeń drogowych dochodzi podczas 
sprzyjających warunków atmosferycznych. 
Policjanci przestrzegają przed brawurą, 
która często niestety kończy się tragicznie.

*
Około godz. 15-tej, 4 lipca w Jasieniu na ul. 
Granicznej podczas patrolu ruchu drogowe-
go do kontroli nie zatrzymał się samochód 
osobowy Seat na niemieckich numerach 
rejestracyjnych. Policjanci podjęli pościg. 
Uciekinierzy zjechali w kierunku ogródków 
działkowych, porzucili pojazd i zaczęli biec. 
Po chwili zostali zatrzymani. Kierujący 
tłumaczył się, że przestraszył się policji, 
bo jechał niezarejestrowanych pojazdem. 
Dodatkowo policjanci przeprowadzili test 
narkotykowy, pobrali krew do badań i 
ujawnili przy nim środek odurzający w 
postaci metamfetaminy. Mężczyzna został 
zatrzymany i osadzony w areszcie. Wato 
pamiętać, że po nowelizacji przepisów 

karnych niezatrzymanie się do kontroli jest 
przestępstwem kwalifikowanym z art. 178 
b kk, za które może grozić kara pozbawienia 
wolności do lat 2. 

*
W nocy z 7 na 8 lipca na jednej z lubskich 
ulic, kierujący samochodem Opel Corsa na 
widok radiowozu wpadł w panikę i zaczął 
zjeżdżać na przeciwny pas ruchu - o mało 
nie doprowadzając do stłuczki z radio-
wozem. Policjanci zawrócili i po krótkim 
pościgu dogonili pojazd, który znajdował się 
w rowie. Okazało się, że kierujący pojazdem 
ma ponad 1,3 promila alkoholu w wydycha-
nych powietrzu, nie posiada uprawnień do 
kierowania pojazdem, pojazd którym się 
poruszał nie jest zarejestrowany i posiada 
przytwierdzone tablice rejestracyjne od 
innego pojazdu. Dodatkowo w środku 
znajdowała się trójka innych pasażerów. 
Wszyscy odnieśli tylko lekkie zadrapania. 
Sprawcy zdarzenia grozi kara pozbawienia 
wolności do lat 2, wysokie grzywny i nawet 
dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. 
Dodatkowo będzie ukarany za przewo-
żenie osób bez posiadanych uprawnień 
i spowodowania zagrożenia dla ich życia 
lub zdrowia. 

*
Lubscy policjanci otrzymali 10 lipca zgło-
szenie siostry o bójce swoich braci. Patrol 
na miejscu zdarzenia ustalił, że doszło 
do awantury słownej pomiędzy dwoma 
wskazanymi mężczyznami przed budyn-
kiem mieszkalnym, w trakcie której zakłócili 
porządek publiczny, za co zostali ukarani 
mandatami w kwocie 500 zł. W trakcie 
dalszych czynności ustalono, że jeden z nich 
jest osobą poszukiwaną do odbycia kary 
pozbawienia wolności, w związku z czym 
został zatrzymany w areszcie.

*
W ostatnim czasie na terenie Lubska i okolic 
odnotowano kilka kradzieży tablic reje-
stracyjnych. Według ustaleń, do kradzieży 
dochodzi najczęściej nad ranem. W związku 
z tym policja prosi o zwrócenie uwagi na 
osoby, które w sposób nienaturalny za-
chowują się przy pojazdach, a następnie 
przekazywanie takich sygnałów policji. 
Warto również dodatkowo zabezpieczyć 

mocowanie tablicy. 
*

Do Komisariatu Policji w Lubsku trafiają 
zgłoszenia dotyczące niewłaściwego 
zachowania się osób korzystających z 
kąpieliska w Nowińcu. Osoby te bardzo 
często łamią regulamin m.in. spożywając 
alkohol, puszczając psa bez smyczy, nie 
respektując poleceń wydawanych przez 
ratowników, którzy dbają przecież o bez-
pieczeństwo. Przykładem tego może być 
interwencja z 27 czerwca, gdy to mężczy-
zna puścił psa na terenie kąpieliska luzem. 
Na zwróconą uwagę przez ratownika nie 
tylko nie zareagował, ale wręcz go wyśmiał. 
Dopiero mandat 250 zł wymierzony przez 
policjanta pozwolił go zdyscyplinować. 
Kolejnym przykładem może być wędkarz, 
który wjechał pojazdem na wał, następnie 
łowił bez ważnej karty wędkarskiej, za co 
otrzymał mandat 500 zł. Policja apeluje o 
zachowanie rozsądku i porządku w miej-
scach publicznych. 

*
Wakacje trwają w najlepsze, choć upały 
zastąpiła ostatnio deszczowa pogoda. 
Nie oznacza to jednak, że dzieci i młodzież 
zrezygnują z aktywnego wypoczynku nad 
wodą. Policjanci prowadzą akcję pn. „Kręci 
mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Głównym 
jej celem jest propagowanie bezpiecznego 
sposobu spędzania czasu wolnego nad 
wodą zarówno dzieci, jak i dorosłych, aby w 
efekcie ograniczyć liczbę tragicznych wyda-
rzeń. Latem, z wiadomych przyczyn, wiele 
osób wolny czas spędza nad wodą. W tym 
roku żywioł zbiera w Polsce po raz kolejny 
swoje fatalne 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 obowią-
zywać podczas 
wypoczynku nad 
wodą: wybieraj 
tylko strzeżone 
kąpieliska i miej-
sca wyznaczone 
do kąpieli, prze-
strzegaj regula-
minu kąpieliska, 
nigdy nie pływaj po 
spożyciu alkoholu, 
zwracaj uwagę na 
przebywające nad 
wodą dzieci, pod-
czas wypoczynku 
nie pozostawiaj 
cennych rzeczy na 
brzegu bez opieki.

*
Na stronach inter-
netowych policji 
zamieszczona jest 
już interaktywna 
mapa, prezentu-
jąca liczbę i loka-
lizację wypadków 
drogowych ze 
skutkiem śmiertel-
nym. Uaktualniana 
na bieżąco mapa 
ma przemawiać do 
wyobraźni kierow-
ców, innych użyt-
kowników dróg i 
pieszych. Wypadki 
drogowe zazwy-
czaj nie są przy-

padkiem. Prawie za każdym zdarzeniem 
kryje się niebezpieczne zachowanie kie-
rowcy lub pieszego. Wielu tragedii można 
byłoby uniknąć, gdyby przestrzegane były 
elementarne zasady ostrożności i bezpie-
czeństwa. Zwracamy uwagę na proste, lecz 
niezwykle ważne zasady, które zwiększają 
bezpieczeństwo ruchu drogowego. Oto 
one. Respektuj przepisy ruchu drogowego, 
w szczególności w zakresie przestrzegania 
dozwolonych limitów prędkości, stanu 
trzeźwości, korzystania z pasów bezpie-
czeństwa i właściwego przewożenia dzieci 
w pojazdach. Ogranicz do minimum roz-
mowy telefoniczne, a w razie konieczności 
korzystaj z zestawu głośnomówiącego. 
Rozmowa telefoniczna nawet przez urzą-
dzenia dozwolone dekoncentruje kieru-
jącego pojazdem. Dostosuj prędkość do 
warunków atmosferycznych, drogowych, 
swoich umiejętności oraz stanu psycho-
fizycznego. Sygnalizuj swoje manewry na 
drodze z takim wyprzedzeniem i w taki spo-
sób, by były widoczne 
dla innych uczestników 
ruchu.Zawsze zwalniaj 
przed przejściami dla 
pieszych, przystankami 
komunikacji publicznej 
oraz przed skrzyżowa-
niami. Nie wyprzedzaj, 
ani nie omijaj pojazdów 
w rejonie przejść dla 
pieszych, przystanków 
oraz na samych przej-
ściach. Obowiązkowo 
rób przerwy w trakcie 
wielogodzinnych po-
dróży. Sprawdź przed 
wyjazdem stan tech-
niczny pojazdu, w tym 
zwłaszcza ogumienie, 
oświetlenie, poziom pły-
nów eksploatacyjnych. 
Wyprzedzanie pojazdem 
to najbardziej niebez-
pieczny manewr, jaki 
wykonuje kierowca w 
ruchu drogowym. To 
sytuacja, która w wa-
runkach zwiększonej 

ostrożności, często przy dużych prędko-
ściach, łączy ze sobą konieczność wyko-
nania szeregu czynności w tym samym 
momencie. Podczas wakacji 2018 roku 
z powodu nieprawidłowo wykonanego 
wyprzedzania doszło do 352 wypadków, 
w których zginęło 56 osób, a 422 zostało 
rannych. Należy zaznaczyć, że wśród 
wszystkich przyczyn wypadków drogo-
wych to właśnie ten błędnie wykonany 
manewr powodował największe praw-
dopodobieństwo powstania wypadku ze 
skutkiem śmiertelnym. Przypominamy, że 
kierujący pojazdem jest obowiązany przed 
wyprzedzaniem upewnić się w szczegól-
ności, czy: ma odpowiednią widoczność i 
dostateczne miejsce do wyprzedzania bez 
utrudnienia komukolwiek ruchu; kierujący, 
jadący za nim, nie rozpoczął wyprzedzania; 
kierujący, jadący przed nim na tym samym 
pasie ruchu, nie zasygnalizował zamiaru 
wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kie-
runku jazdy lub zmiany pasa ruchu.

*
Rozpoczyna się czas wakacyjnych urlopów. 
Warto więc pomyśleć i zrobić wszystko, 
co jest niezbędne, aby zabezpieczyć się 
przed przykrą niespodzianką, jaka może 
nas spotkać po powrocie z upragnionego 
wypoczynku. Niespodzianką, którą może 
być włamanie. Oto kilka zasad. Przed wy-
jazdem na urlop poprośmy sąsiada lub inną 
zaufaną osobę o to, żeby podczas naszej 
nieobecności zaopiekowała się domem, 
zebrała ze skrzynki pocztowej przycho-
dzącą korespondencję i ulotki. Nigdy nie 
zostawiajmy kluczy w umówionym miejscu 
np. pod wycieraczką czy doniczką. Pamię-
tajmy również, żeby za każdym razem, 
kiedy wychodzimy z domu zamykać drzwi i 
okna (również te piwniczne i dachowe) oraz 
włączyć alarm. Przed dłuższym wyjazdem 
warto także zakręcić zawory doprowadza-
jące wodę i gaz do domu oraz pomieszczeń 
gospodarczych. Planując urlop, rozważmy 
zdeponowanie w banku posiadanej go-
tówki, kosztowności i innych przedmiotów 
wartościowych. Stamtąd na pewno je 
odbierzemy. Bezpieczne będą czekały na 
nasz powrót. Na bezpieczeństwie nie warto 
oszczędzać. Choć zabezpieczenie może być 
kosztowne, zainwestujmy w rolety anty-
włamaniowe, atestowane zamki, alarm 
połączony z monitoringiem, czujniki ruchu 
i dobre oświetlenie terenu. Pamiętajmy, 
złodziej, typując dom do włamania, wy-
bierze ten z zabezpieczeniami łatwiejszymi 
do pokonania! Miejmy też na uwadze, że 
media społecznościowe mogą być źródłem 
informacji dla złodzieja. Zdjęcia z wakacji 
zamieszczajmy dopiero po powrocie.

Opr. M. Sienkiewicz

Ptak uwięziony był w otworze wentylacyjnym

W wypadku zginął kierowca motocykla Bus uderzył w przydrożne drzewo

Pożar rozprzestrzenił się na powierzchni 30 arów

Dzięki sprawnej akcji policjantów nie doszło do nieszczęścia

Prezentacja interaktywnej mapy ma na celu podniesienie świadomości użytkowników dróg



6 7M AGAZ Y N LUBS KI  NR 7-8/2019 (342-343)MAGAZYN LUBSKI  NR 7-8/2019 (342-343)

LUDZI E,  WYDARZENI ALUDZI E,  WYDARZENI ALUDZIE,  WYDARZENIA

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Dzia-
łania – Grupa Łużycka” prowadzi sze-
roko zakrojoną akcję informacyjną. 8 
czerwca odbyło się w Bieczu II Święto 
Wieży. Nie zabrakło tam również 
LGD i punktu promocyjno – infor-
macyjno - aktywizującego. Wszyscy 
chętni mogli wykonać dla siebie 
kolorową przypinkę, wziąć udział w 
zabawach i grach plenerowych oraz 
dowiedzieć się więcej o działalności 
Stowarzyszenia, a także uzyskać 
materiały informacyjno-promocyjne.
Dni Trzebiela odbyły się 15 czerwca, 
gdzie również nie zabrakło punktu 

promocyjnego LGD. Odwiedzając go, 
można było dowiedzieć się o funkcjo-
nowaniu Stowarzyszenia, działaniach, 
które prowadzi oraz głównych założe-
niach LSR na lata 2014-2020.
Podczas Nocy Świętojańskiej, czyli 
tzw.„cudach-wiankach” w Tuplicach 
21 czerwca również nie zabrakło 
punktu promocyjno – informacyjno - 
animacyjnego LGD. Basia i Marlena 
zapraszały do wspólnej zabawy i 
przekazywały informacje dotyczące 
działalności Grupy Łużyckiej.

M. Sienkiewicz

Wieści z LGD
LGD „Grupa Łużycka” swoją aktywność prowadzi we wszystkich gminach

W dniach 29-30 czerwca 
br. Grupa "Dukat" im. 
Stefana Ciężkowkiego oraz 
mieszkańcy Lubska i okolic 
(55 osób) wyruszyła na 
wycieczkę . 

W pierwszy dzień zwiedziliśmy Skalne 
Miasto w Czechach. Jest to niewątpliwie 
wspaniała atrakcja turystyczna. Są tam 
wąskie uliczki, małe jeziorka, wodo-
spady, skalne formacje, które przyjmują 
fantazyjne kształty np. dwie złączone 
góry przypominające dwie postacie 
zwane Kochankami lub grupę słoni tzw. 
Rynek Słoni. Wieczorem w urokliwym 
miejscu, w miejscowości Szczytna zje-
dliśmy obiadokolację i zakwaterowano 
nas w ładnym pensjonacie. Później 
zorganizowaliśmy ognisko, były śpiewy, 
pieczenie kiełbasek, opowiadaliśmy o 
swoich wrażeniach. 

Drugiego dnia, po obfitym śniadaniu, 
wyruszyliśmy na kolejną przygodę. 
Pojechaliśmy do Dolni Morava (Czechy) 
na Spacer w Chmurach. Na szczycie góry 
Slamnik Czesi postawiono przeogromną 
budowlę, krętą ścieżkę sięgającą chmur. 
Promenada spacerowa prowadzi na 
wysokość 58,5 metra. Wysokość góry, to 
ok. 1100 m. Większość uczestników wy-
cieczki na szczyt góry wjechała kolejką 
linową, jednak znalazło się 9 śmiałków, 
którzy tam weszli i zeszli pieszo. Było 
ciężko (38 st. Celcjusza). 
Przemęczeni lecz zadowoleni o 21.00 
byliśmy w Lubsku.
Podziękowania należą się przemiłym, 
uczynnym i z humorem panom kie-
rowcom z PKS Żary Tadeuszowi i 
Mietkowi.
Następna wycieczka po przerwie wa-
kacyjnej we wrześniu do Königstein 
fortress w Niemczech.                                                                

Oto kolejne dwie zwrotki wycieczkowej 
piosenki:
Sporą grupę zgromadziła
I do Grodźca wyruszyła
Pierwsza to wyprawa była
Wszystkich bardzo ucieszyła
Zamek zwiedziliśmy
Piwo wypiliśmy
I wesoło było
Szybko się skończyło

Hej ludziska moi mili
Nie przegapcie takiej chwili
Jedźcie licznie na wycieczki
Bierzcie cosik do swej teczki
W drogę wyruszamy
Wszystko w nosie mamy
Po drodze śpiewamy
Trochę wydziwiamy 
(We wrześniu opublikujemy kolejne 
zwrotki)

Droha

Podróże z "Dukatem"

Podczas X Sesji Rady 
Miejskiej 28 czerw-
ca, Burmistrz Lubska 
Janusz Dudojć wraz 
z Przewodniczącym 
Rady Miejskiej Mar-
kiem Gutowskim 
oraz  Redaktorem 
Naczelnym Magazy-
nu Lubskiego Anną 
Rosińską, wręczy-
li nagrody, kwiaty 
i listy gratulacyjne 
Laureatom konkur-
su na Najlepszego 
Nauczyciela w roku 
szkolnym 2018/2019. 
Pomysłodawcą oraz 
organizatorem konkursu był Magazyn 
Lubski. Nagrody, ufundowane przez 
Starostę Żarskiego Józefa Radziona 
otrzymały: Anna Wojnarowska, na-
uczycielka matematyki w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących i Eko-
nomicznych w Lubsku za zajęcie I 
miejsca, Dagmara Kliczak - Sobańska, 
nauczycielka języka niemieckiego w 
Zespole Szkół Ogólnokształcących i 
Ekonomicznych w Lubsku za zajęcie 
II miejsca, Milena Wiśniewska, na-
uczycielka nauczania zintegrowanego 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubsku 
za zajęcie III miejsca. Przybliżamy 
jeszcze raz sylwetki zwycięzców.
Anna Wojnarowska - od 32 lat jest 
nauczycielem matematyki w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących i Ekono-
micznych w Lubsku. Praca z młodzie-

żą sprawia jej ogromną przyjemność. 
Z satysfakcją patrzy na losy swoich 
absolwentów. Jest osobą wesołą, 
bezpośrednią, otwartą, przyjazną dla 
uczniów i rodziców - bardzo dobrze 
z nimi współpracuje. Z opinii jej wy-
chowanków wynika, że wyjątkowo 
zrozumiale wykłada matematykę. Jest 
również wychowawcą - „wypuściła” 
już dziewięć roczników młodzieży. 
W życiu osobistym najważniejsza jest 
dla niej rodzina i przyjaciele. Córka 
Paulina, poszła w ślady mamy i uczy 
matematyki w Zielonej Górze, a syn 
Krzysztof jest właścicielem firmy. 
A. Wojnarowska to przykład nauczy-
ciela z pasją.
Dagmara Kliczak – Sobańska – we-
dług opinii uczniów jest po prostu 
wspaniała. To wulkan dobrej energii, 
ma w sobie mnóstwo radości życia, 

a co najważniejsze potrafi się nią 
dzielić. Jest nauczycielką języka 
niemieckiego, który dzięki niej jest 
lubiany przez uczniów. W jej ustach 
nawet „Schmetterling” brzmi uroczo. 
Nauczycielka uczy też wiedzy o 
społeczeństwie. Pomaga zrozumieć 
otaczający, często skomplikowany 
świat. Przez wiele kadencji była rzecz-
nikiem praw ucznia, zawsze stawała 
w obronie swoich podopiecznych. 
Ponadto jest tłumaczem przysięgłym 
języka niemieckiego.
Milena Wiśniewska – od 11 lat na-
uczyciel w SP nr 1 im. Janusza 
Korczaka w Lubsku. Niezwykle kre-
atywna, pełna zapału i oddana pracy 
pedagogicznej. Uczniowie i rodzice 
darzą ją ogromnym zaufaniem. Od 9 
lat jest opiekunem samorządu w szko-
le. Dała się poznać jako pełna werwy 
organizatorka wielu imprez szkolnych 
i wydarzeń gminnych m.in. Dzień Mi-
sia, Dzień Kropki, Dzień Czekolady. 
Organizuje bale, dyskoteki, turnieje, 
uroczystości z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej i Dnia Kobiet, przygoto-
wuje apele okolicznościowe, pracuje 

nad organizacją 
gminnego konkur-
su „Kraina Talentów”. Jej uczennica 
została laureatką w wojewódzkim 
konkursie plastycznym „Jestem bez-
pieczny, znam numer 112”. Od 2 lat 
Milena Wiśniewska jest opiekunem 
wolontariatu. Organizuje wiele akcji 
charytatywnych, współpracuje z 
fundacją Joanny Brodzik i fundacją 

„Mam marzenie”.
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy 
zwycięzcom i życzymy dalszych suk-
cesów w pracy zawodowej! Konkurs 
na Najlepszego Nauczyciela będzie 
kontynuowany.

M. Sienkiewicz
Fot. Ireneusz Gumienny

Uczestnicy wycieczki do Czech.

NAJLEPSI NAUCZYCIELE
ZOSTALI NAGRODZENI

Dagmara Kliczak-Sobańska z finalistką 
Ogólnopolskiego Konkursu "Wybieram wybory", 

Katarzyną Szturomską

Od lewej: Milena Wiśniewska, Anna Wojnarowska

Jak co miesiąc 
prezentujemy 
działalność naszych 
placówek: Warsztatów 
Terapii Zajęciowej 
i Środowiskowego 
Domu 
Samopomocy, gdzie 
jak zwykle wiele się 
dzieje.

Na uwagę zasługuje m.in. 
I Zjazd Środowiskowych 
Domów Samopomocy 
Województwa Lubuskiego, 
który odbył się pod koniec 
czerwca w Santoku. Było 
głośno, kolorowo i radośnie. 
Uczestnicy wzięli udział w 
pokazie mody, quizach oraz 
dyskotece plenerowej. Podczas 
imprezy rozstrzygnięto 
plebiscyt na logo zjazdu, które 
będzie promowało kolejne 
spotkania.

ms

W siedzibie 
WTZ odbyło 

się szkolenie z 
zasad poruszania 

się po jezdni ►

Wieści z WTZ i ŚDS

▲ Podczas V biegu „Szlakiem Żarskich Uliczek” 
uczestnicy WTZ otrzymali nagrodę specjalną

Uczestnicy WTZ mieli okazję 
uczestniczyć w festynie, którego 

gospodarzem była tożsama placówka 
w niemieckiej miejscowości 

Hoyerswerda ►

▲ Uczestnicy WTZ i ŚDS mogli wysłuchać artystów 

występujących w ramach koncertu Lubuskich Prezentacji Dzieci 

i Młodzieży Specjalnej Troski podczas wizyty w DPS

▲ W Santoku odbył sięI Zjazd Środowiskowych Domów Samopomocy 
Województwa Lubuskiego
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Z Adamem Chytrym rolnikiem go-
spodarującym na trzystuhektarowym 
areale rozmawia Adam Bolesław 
Wierzbicki
ML - Gospodaruje pan na niemal 
trzystuhektarowym gospodarstwie 
rolnym. Co skłoniło Pana, aby swoje 
życie związać z pracą na roli?
A.Ch. - Moi rodzice prowadzili nie-
wielkie gospodarstwo rolne oparte na 
produkcji roślinnej i zwierzęcej, więc 
od dziecka praca w gospodarstwie rol-
nym nie była mi obca. Po ukończeniu 
szkoły podstawowej rozpocząłem na-
ukę w lubskim Technikum Rolniczym, 
kolejnym etapem mojej edukacji był 
Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny, na którym w roku  
2006 uzyskałem dyplom magistra 
inżyniera na Wydziale Kształtowania 
Środowiska i Rolnictwa na kierunku 
technika rolnicza i leśna.
ML - Z dyplomem takiej uczelni 
miał pan otwarte drzwi do stażu 
, dalszej pracy i rozwoju w pań-
stwowych instytucjach związanych 
z rolnictwem, jednak wybrał pan 
fizyczną pracę w Anglii. Co było 
powodem takiej decyzji?
A.Ch. - Jeszce podczas studiów od-
bywałem praktyki w gospodarstwach 

rolnych na terenie Wysp Brytyjskich, 
w czasie których zauważyłem prze-
paść techniczną i technologiczną, 
dzielącą nasze przedunijne rolnictwo 
od rolnictwa w krajach Europy Za-
chodniej, W tym czasie postanowi-
łem przejąć od rodziców rodzinne 
gospodarstwo i je rozwinąć, do czego 
potrzebowałem znacznych środków 
finansowych, których pracując w Pol-
sce nie byłbym w stanie zgromadzić, a 
przy okazji podpatrzyć i zaszczepić na 
krajowy grunt brytyjskie rozwiązania 
w produkcji rolnej.
ML - Jak ocenia pan przemiany w 
polskim rolnictwie po wstąpieniu do 

Unii Europejskiej?
A.Ch - Zapewne rolnicy jak i polska 
wieś odczuli korzyści nie tylko z do-
płat bezpośrednich, ale i z programów 
rozwoju obszarów wiejskich, ważne 
by te środki , były przeznaczone na 
inwestycje i rozwój, bo jeśli polskie 
rolnictwo prześpi ten okres, to po za-
przestaniu dofinansowania rolnictwa 
przez UE może się okazać ,ze nasze 
rolnictwo nie będzie w stanie konku-
rować z rolnictwem z krajów starej 
Unii. Nie ukrywam , że boli mnie 
to ,że wśród beneficjentów dopłat 
bezpośrednich znajdują się pseudo-
rolnicy, którzy nie prowadzą żadnej 

produkcji. Dochodzi jeszcze problem 
wielkoobszarowych gospodarstw 
rolnych z zachodnim kapitałem, które 
po czasach transformacji przejmowały 
areały Państwowych Gospodarstw 
Rolnych, co powodowało, że rozwój 
rodzimych gospodarstw indywidual-
nych był bardzo utrudniony, gdyż nie 
byliśmy w stanie finansowo z nimi 
konkurować jeśli chodzi o zakup i 
dzierżawę gruntów rolnych.
ML - Z jakimi problemami na co 
dzień spotyka się polski rolnik?
A.Ch. - Ciężko jest zaplanować ja-
kiekolwiek inwestycje ze względu na 
niestabilność cen. W dobie anomalii 
pogodowych, które często nawiedzają 
obszar naszego kraju są problemy 
z ubezpieczeniem upraw rolnych, 
które działają zazwyczaj w jedna 
stronę z korzyścią dla towarzystw 
ubezpieczeniowych. Ciężko jest też 
o wykwalifikowanych pracowników 
potrafiących obsługiwać nowoczesne 
maszyny rolnicze. I tu widzę pole 
do popisu dla szkół zawodowych i 
technicznych.
ML - Jak pan ocenia obecną poli-
tykę rządu?
A.Ch. - Jest zdecydowanie lepiej niż 
za poprzedniej koalicji, choć współ-

rządziło w niej PSL uważające się 
za partie chłopską, Jednak jest wciąż 
wiele do zrobienia. Nie ukrywam, że 
obecny rząd wspiera rolnictwo, czego 
dowodem są miedzy innymi ostatnie 
odszkodowania spowodowane klęską 
suszy. Ważne, że znacznie zmniejszo-
no odpływ ziemi w obce ręce, choć 
dalej się to trafia, gdyż cwaniacy 
wykorzystują metodę na tak zwanego 
słupa . Poprzez przetargi ograniczone 
polscy rolnicy mają znacznie łatwiej-
szy dostęp do ziemi. Nie podoba mi 
się parę drobnych rzeczy, jednak przy 
dobrym ministrze są one do skory-
gowania.
ML - Czego się życzy rolnikom?
A.Ch -  Przede wszystkim zdrowia 
zapału i chęci do pracy, bo do lek-
kich ona nie należy. Ważna jest też 
pogoda, zwłaszcza jeśli chodzi o cykl 
prac polowych, oraz to, by na górze 
o sprawach związanych z rolnictwem 
decydowali ludzie, którzy są fachow-
cami w tej dziedzinie, a nie dyletanci z 
poparcia opcji politycznej bez wzglę-
du jaka ona by nie była.
ML - Dziękuję Panu za rozmowę 
i życzę powodzenia i wytrwałości.

Adam Bolesław Wierzbicki

WAŻNE, BY O SPRAWACH DOTYCZĄCYCH 
ROLNICTWA DECYDOWALI FACHOWCY

W tym miesiącu miałem pisać o mojej 
batalii z globalną korporacją, która 
chce mnie przewalić na porządną 
dniówkę , jednak z nimi walczy się 
bardzo ciężko, gdyż obwarowani są 
sztabem prawników, a ja jestem sam 
jeden, a prawoznawstwo skończyłem 
na poziomie szkoły średniej, jednak 
będę walczył do końca niczym Vol-
kssthurm siódmego maja 1945 roku 
na gruzach stolicy Trzeciej Rzeszy. 
Walczę dalej, więc szerzej o tym w 
następnym felietonie, wszak mam 
nadzieje, że do tego czasu moja walka 
się skończy.
Mamy wakacje, więc może napiszę 
coś luźniejszego, by zbyt mocno nie 
przemęczać potencjalnych czytel-
ników. Tak się jakoś złożyło, że w 
chłodny lipcowy poranek, który na-
reszcie nastał po upałach, wzięło mnie 
na sprzątanie strychu. Wśród wielu 
niepotrzebnych nikomu szpargałów 
jak szkolne zeszyty moich sióstr , ( 
swoje - by nie dostały się w niepo-
wołane ręce wraz z dzienniczkami 
pełnymi uwag - już dawno zdążyłem 
zutylizować.) , ubrań i butów, których 
już nikt nigdy nosił nie będzie, znala-
złem pudełeczko po herbatnikach peł-
ne historyjek disnejowskich, będących 
dodatkiem do dostępnych w czasach 
PRL, zazwyczaj tylko w sklepach 
Pewexu, gum ( do żucia) Donald.
Kilka dni później w niedzielne popo-
łudnie siedzieliśmy z Beatrycze przy 
kawie w ogrodzie pod lipą, gdy pod 
furtką zaparkował znajomy samochód 
profesora Palownika. Poprosił o kawę 
i dosiadł się do nas. Opowiedziałem 
mu historię o znalezisku w pudełku 
po herbatnikach, Co tam historyjki 
po Donaldach – zaczął swój wywód 

profesor Palownik – głupkowaty 
wymysł imperialistycznego Zachodu. 
-My z chłopakami w Kobielach, z któ-
rych się wywodzę, w we wczesnym 
dzieciństwie pasjonowaliśmy się 
filumenistyką. Nie wiem czy wiecie co 
to filumenistyka. No więc jest to już 
zapomniane hobby polegające na ko-
lekcjonowaniu etykiet zapałczanych. 
Zresztą - co tu dzisiaj w erze chińskich 
zapalniczek można kolekcjonować? 
Praktycznie rynek zapałczany przestał 
istnieć, a wraz z nim kolekcjonowa-
nie zapałczanych etykiet. Wystarczy 
kupić marketowe zapałki. Co na nich 
zobaczymy? Beznadzieja. Kiedyś to 
były serie: florystyczne, zoologicz-
ne, architektoniczne . Pamiętam jak 
w piątej klasie ze Stasiem Grysiem 
pobiliśmy się pod kioskiem Orłow-
skiego o ostatnie pudełko zapałek z 
salamandrą plamistą, . Co to była za 
walka! -Nie ukrywam ,że by obejrzeć 
walkę profesora Palownika oddałbym 
pół miesięcznych dochodów ,bo do 
tej pory znałem go zupełnie z innej 
strony -Ostatecznie ją wygrałem 
-kontynuował profesor Palownik - 
jednak okazało się, że podczas tego 
heroicznego starcia zgubiłem portfel, 
więc salamandra jednak trafiła do 
kolekcji Stasia Grysia. Później pod 
koniec podstawówki przyszła kolej 
na filatelistykę, czyli kolekcjonowanie 
znaczków pocztowych. Wykradłem 
matce z kredensu ostatnie pieniądze 
na chleb, by kupić serię wymarzo-
nych kubańczyków. Ile pasów za to 
dostałem - nie pamiętam , jednak jaka 
była wartość zdobyczy, bo wówczas 
się nie kupowało tylko zdobywało 
.Ale to wciągało i było niezwykle 
rozwojowe i edukacyjne. Oglądaliście 

zapewne Dekalog X Kieślowskiego , 
że Stuhrem i Zamachowskim w rolach 
głównych. Tu profesor Palownik roz-
począł szczegółowe streszczenie filmu 
. Mimo że oboje z Beatrycze lubimy 
ambitne kino i często jeździmy na 
seanse DKF do żarskiego Pioniera, 
za Kinem Moralnego Niepokoju ra-
czej nie przepadamy. Spojrzałem na 
znudzoną, a wręcz zmęczoną minę 
Beatrycze i po swojemu postanowiłem 
przerwać zbyt długi wywód profesora 
Palownika parafrazując nieśmier-
telnego Kazika. Wszak byłem w stu 
procentach pewien , ze jeśli chodzi 
o muzykę młodzieżową, to profesor 
Palownik zatrzymał się na Abbie i An-
nie Jantar - no ewentualnie wczesnym 
Bajmie czy 2+1. -Co tam znaczki! W 
naszej bandzie podwórkowej lubili-
śmy wycinać obrazki z gazet. Lata 
osiemdziesiąte były niezwykle biedne, 

a każdy chciał coś zbierać. Tak więc 
Piłat wycinał aktorów, ja wycinałem 
piłkarzy, Arbuz tylko gołe baby, jeśli 
gdzieś zauważył. Po mojej krótkiej ri-
poście na twarzy profesora Palownika 
pojawił się grymas. Widać, że był nie-
zadowolony z tego, że przerwałem mu 
popis jego elokwencji i erudycji, więc 
nie pozostał mi dłużny, a że w okolicy 
jest znany ze swych konserwatywnych 
poglądów i tak zwanej politycznej 
niepoprawności odpalił po krótkim 
namyśle: Piłat aktorów... - p...ł (czytaj 
określenie części rowerowej, będący 
niekiedy pogardliwym określeniem 
mężczyzn cierpiących na tak zwaną 
grecką przypadłość). -Ty piłkarzy, 
jeszcze koszykarki czy siatkarki bym 
zrozumiał: długie nogi kuse spodenki, 
ale piłkarzy też p....ł. Wszystko na to 
wskazuje , że z całej waszej trójki 
jedynie Arbuz od najmłodszych lat 

wykazywał zdrowe męskie skłon-
ności. Siedzieliśmy przy płocie i z 
niepokojem rozejrzałem się dookoła, 
czy czasami ulicą nie przechodzi ktoś 
politycznie poprawny i już nie dzwoni 
gdzie trzeba, a po godzinie mam już 
pod domem tęczowa manifestacje, 
która domaga się głowy profesora 
Palownika. Jednak nic takiego się nie 
wydarzyło, choć jeszcze z dwie godzi-
ny miałem niezłego cykora. Profesor 
Palownik ma jeszcze wiele mądrości 
do przekazania i za wcześnie, by 
zasiadł w Panteonie męczenników za 
idee, choćby były to takie tuzy ideolo-
gii jak Lew Trocki czy doktor Ernesto 
Che Geveuara. Na szczęście żyjemy 
na prowincji, na której jest wciąż 
bezpiecznie, i oby tak było do końca.

Bożygniew Gralicki

Politycznie niepoprawni, czyli na prowincji jest ciągle bezpiecznie
XXI wiek okiem niepokornego felietonisty
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Setne urodziny zawsze wywołują 
wiele pozytywnych emocji. W końcu 
dożyć tylu lat to niebagatelna sprawa. 
Niewielu jest ludzi na świecie, którzy 
doczekują takiego wieku. Do tego 
nielicznego grona dołączył w sobotę 
22 czerwca mieszkający w Lubsku 
pan Piotr Kaczan.
Z tej niezwykłej okazji we wtorek 25 
czerwca do domu dostojnego jubilata 
z gratulacjami i życzeniami udali się 
Burmistrz Lubska Janusz Dudojć z 
kierownikiem Urzędu Stanu Cywilne-
go Beatą Kowalską, życząc mu zdro-
wia i pogody ducha na kolejne lata, 
wręczając list gratulacyjny i kwiaty. 
Pan Piotr Kaczan, syn Antoniego i Ka-
tarzyny urodził się 22 czerwca 1919 
roku na Kresach w Poznańce Hetmań-
skiej w województwie tarnopolskim, 
obecnie znajdującej się na Ukrainie.
W czasie II wojny światowej został 
wcielony do wojska do trzeciej War-
szawskiej Brygady, 12 Pułku Artylerii 
Haubic. Przeszedł szlak wojenny od 
Sum w Związku Radzieckim poprzez 
walki o Warszawę, Kołobrzeg, aż do 

rzeki Łaby. Po wojnie z uwagi na 
nowy podział terytorialny Europy nie 
mógł wrócić do Poznańki i otrzymał 
nakaz osiedlenia się na ziemiach 
zachodniej Polski, jak wszyscy wów-
czas Polacy z Kresów. Zamieszkał w 
miejscowości Zemsz (obecnie Lub-
sko), gdzie nadano mu ziemię i dom. 
Sprowadził z Kresów tylko matkę 
Katarzynę, bowiem ojciec Antoni 

zmarł w 1940 roku.
W Warszawie przypadkowo odnalazł 
swoją krajankę Marię Niedbałę, z 
którą 28 kwietnia 1946 roku pobrali 
się w Kościele pw. Nawiedzenia 
Najświętszej Marii Panny w Lubsku. 
Dochowali się pięciorga dzieci, czter-
naściorga wnucząt i szesnaściorga 
prawnucząt.
Od początku pobytu w Lubsku był 

pracownikiem cegielni, późniejszych 
Lubuskich Zakładów Ceramiki Bu-
dowlanej. Naprawiał i remontował 
pierwsze pojazdy w cegielni, a później 
był zatrudniony w tamtejszych warsz-
tatach. Pracował tam aż do emerytury.
Oprócz pracy zawodowej, wraz z żoną 
Marią, prowadzili małe gospodarstwo 
rolne. Pan Piotr bardzo lubi pracę w 
ogrodzie, jest również jest zdolnym 
mechanikiem, sam konstruował 
urządzenia i maszyny potrzebne w 
gospodarstwie.
Pan Piotr na pierwszym miejscu 
stawia Boga, rodzinę i ojczyznę. Jest 
osobą, która pamięta o każdym wnuku 
i prawnuku. Chce o nich wiedzieć 
wszystko. Mimo swojego wieku, 
zawsze wie kiedy mają egzaminy czy 
inny, ważny w ich życiu dzień.
Codziennie modli się o swoją rodzinę i 
prosi Boga i Ducha świętego o pomoc. 
Nie zapomina również o modlitwie 
za ojczyznę.
Czego można życzyć Panu Piotrowi, 
by nie brzmiało to banalnie? Z pewno-
ścią możemy mu gratulować rodziny, 

odwagi, radości życia i otwartości 
pomimo przeciwności losu, i wielu 
trudnych doświadczeń.
Sobie natomiast możemy życzyć, aby 
własne życie przeżyć tak, by niczego 
nie żałować, częściej dawać z siebie 
niż brać, uśmiechać się i doceniać to 
co mamy.
Nie ma recepty na długowieczność, 
żyjmy więc pięknie, w pełni korzy-
stając z każdego dnia!

A-M

LUDZIE,  WYDARZENIA LUDZI E,  WYDARZENI A

Sto lat to za mało!!! Mieszkaniec Lubska obchodził 100 urodziny!
Jak co roku, Lubsko stało sie epicen-
trum gościnności dla wokalistów, do-
tkniętych niepełnosprawnością. Dnia 
29 czerwca czterdziestu wykonawców 
dało popis swoich możliwości pod-
czas Koncertu Galowego 27. Lub-
skich Prezentacji Wokalnych Dzieci i 
Młodzieży Specjalnej Troski. Wyda-
rzenie, które odbyło się w sali wido-
wiskowej Lubskiego Domu Kultury, 
przyciągając wiernych widzów, którzy 

tłumnie zgromadzili się na widowni, 
poprowadzili Anna Dydymska i Mar-
cin Krychowski. Artyści śpiewali dla 
nas utwory tak polskie, jak również 
obcojęzyczne. Gościem specjalnym 
byli przedstawiciele zaprzyjaźnio-
nego WOHNZENTRUM WIPPRA 
- niemieckiego domu pomocy dla 
dorosłych osób niepełnosprawnych, 
działającego na terenie bundeslandu 
Saksonia-Anhalt. Podczas koncertu 

nie zabrakło wkładu 
niemieckich sąsiadów 
w performance wokal-
ny. Na scenie LDK-
-u bowiem razem ze 
współtowarzyszami 
z Niemiec wykonano 
w dwóch językach 
utwór "Bella Ciao". 
Nie mogło zabraknąć 
pomysłodawcy i "oj-
ca-założyciela" całego 

przedsięwzięcia, kawalera Orderu 
Uśmiechu, Lecha Krychowskiego, 
który otworzył tegoroczny przegląd 
wokalny wraz ze starostą żarskim 
Józefem Radzionem. Wykonawcy, 
którzy zagościli na scenie Lubskiego 
Domu Kultury, przyjechali z całego 

kraju specjalnie po to, by zaśpiewać 
dla widowni w naszym mieście. 
Nawiązując niebanalną interakcję z 
publiką i wykonując wybrane utwory 
z najwyższym poziomem zaanga-
żowania, utalentowani wokaliści 
kolejny raz dali dowód tego, że po-

mimo barier, jakie stawia im życie, 
w ich osobistych słownikach próżno 
szukać słowa "niemożliwe". Gratu-
lujemy i dziękujemy za pełne magii 
wydarzenie.

Amadeusz Wojciechowski

Śpiewaj mi jeszcze

Dwaj kuzyni i zarazem 
przyjaciele: Szymon 
Ossowski i Janek 
Kuźmiński z Lubska 
wyruszyli 7 czerwca z 
Lubska w podróż marzeń, 
czyli podróż rowerem 
dookoła Polski.

Jeszcze przed startem serwisanci z 
Centrum Rowerowego „Lidberg” w 
Lubsku dla Szymona wykonali śmiał-
kom bardzo dokładny i precyzyjny 
przegląd rowerów oraz ufundowali 
na czas podróży komplety ogumienia 
SCHWALBE BIG BEN – opony an-
typrzebiciowe na każde warunki dro-
gowe, które sprostały trudom podróży.
Dzień pierwszy: Lubsko-Przewóz-
-Zawidów 108 km. Pierwsze 40 km 
przywitało rowerzystów lasami 
i błotem, dzięki czemu mogli już na 
początku praktycznie sprawdzić czy 
rowery sprawdzą się technicznie w 
kolejnych dniach wyprawy. W Prze-
wozie trafili na piękna ścieżkę rowe-
rową, ciągnącą się wzdłuż Nysy. W 
Zgorzelcu skierowali się na Zawidów, 
poszukując noclegu.
Dzień drugi: Zawidów-Karpacz 
78 km. Trasa była usłana licznymi 
zjazdami i podjazdami, przez co 
nogi dostały w kość. Tutaj zadziałała 
zasada, że nie ma sensu cieszyć się 
zjazdem z górki, bo i tak za nią czeka 
kolejny podjazd. 
Dzień trzeci: Karpacz-Wałbrzych-
-Złoty Stok 138 km. Pobudka o 7.00 
i wyjazd o 9.00. Karpacz pożegnał 
kolejną dawką podjazdów. Od Wał-
brzycha wjechali na równy teren i 
mogli podziwiać z dołu piękne pasma 
Sudetów.
Dzień czwarty: Złoty Stok-Nysa-
-Kędzierzyn Koźle 118 km. Jeden z 
lepszych dni. Kondycja coraz lepsza, 
kilometry „same się nabijały”. No i w 
końcu wyjechali z gór.
Dzień piąty: Kędzierzyn Koźle-
-Chrzanów 125 km. To był - jak do 
tej pory -najtrudniejszy dzień. Tempe-
ratura, komary i wariująca nawigacja 
dały nieźle w kość (komary w Lubsku 

to przy bydlakach tam latających to 
Pikuś).
Dzień szósty: Chrzanów-Kraków-
-Wilkowisko 120 km. Wyciągając 
wnioski z dnia poprzedniego, rowe-
rzyści wyjechali po południu, aby 
uniknąć wysokich temperatur (na 
komary nie mieli nadal patentu).
Dzień siódmy: To zasłużony odpo-
czynek.
Dzień ósmy: Wilkowisko-Limano-
wa-Nowy Sącz 50km. Ciężko było 
zebrać siły, aby ruszyć dalej w trasę, 
ale nie było wyjścia. 
Dzień dziewiąty: Nowy Sącz-Sanok 
130 km. Wypoczęci ruszyli na podbój 
Bieszczad. Co prawda po pierwszych 
50 km prawie samych podjazdów 
mieli dość, ale gdy tylko wjechali do 
Podkarpacia mogli się cieszyć całkiem 

równymi trasami i malowniczymi 
widokami.
Dzień dziesiąty: Sanok-Lesko-Wetli-
na 76km. Długo wyczekiwane Biesz-
czady (wiązały się one z końcem gór) 
okazały się dużym wyzwaniem. Pod-
jazdy, owady i jeszcze raz podjazdy. 
Jedynym pocieszeniem były widoki. 
Dzień jedenasty: Wetlina-Arła-
mów-Przemyśl 122km. Bieszczady 
żegnały deszczem (co nie popsuło 
widoków). Ostatnie podjazdy i w 
końcu po długim zjeździe doczekali 
się pięknych, płaskich terenów odizo-
lowanych od świata.
Dzień dwunasty: Przemyśl-Józefów 
108 km. Tego dnia poczuli przedsmak 
otwartych i płaskich terenów. W po-
dróży otaczały ich tylko pola i czasami 
kępy drzew. 

Dzień trzynasty: Józefów-Zamość-
-Michałów140km. Do Zamościa 
pogoda była wymarzona (słoneczko 
i kilka chmurek). Jednak, gdy tylko 
wyjechali z Zamościa dogoniła ich 
burza. Jazda w deszczu nie należy do 
najprzyjemniejszych. 
Dzień czternasty: Michałów-Włoda-
wa-Terespol 106km. Po raz pierwszy 
wjechali na ścieżkę rowerową, cią-
gnącą się wzdłuż wschodnich granic 
polski. Świetnie przygotowane trasy i 
tłumy rowerzystów (polecają każde-
mu przejechanie wschodu tą trasą ).
Dzień piętnasty: Terespol-Homotuły 
95km. Kolejne, deszczowe dni plus 
wiatr prosto w twarz dały niezły 
wycisk. Mimo tego udało się przepły-
nąć Bug i wjechać do województwa 
podlaskiego.
Dzień szesnasty: Homotuły-Ławsk 
150km. Województwo podlaskie oka-
zało się bardzo urokliwym miejscem. 
Otwarte przestrzenie(wiał mocny 
wiatr), pola i krowy. Szymon i Janek 
nauczyli się doceniać sklepy, średnio 
jeden sklep mijali co 50 km. 
Dzień siedemnasty: Ławsk-Okarto-
wo Tartak 60 km. Tego dnia dojechali 
nad największe jezioro w Polsce, czyli 
Śniardwy, gdzie poświęcili czas na 
odpoczynek.
Dzień osiemnasty: Okartowo Tartak–
Olsztyn123 km. Jeziora, lasy i piękna 
pogoda. Jedynym minusem były drogi 
- wszędzie dziury i piach.
Dzień dziewiętnasty: Olsztyn-

-Gdańsk 171 km (nowa życiówka 
Szymona i Janka). Jeden z lepszych 
dni wyprawy. Świetne warunki po-
godowe plus ładne drogi sprawiły, że 
jazda dawała im wiele radości.
Dzień dwudziesty: plaża i odpoczy-
nek w Gdańsku.
Dzień dwudziesty pierwszy: Gdań-
sk-Władysławowo 74 km. To tutaj 
złapali wakacyjnego lenia. Wszędzie 
wypoczywający turyści, gofry i 
wszystko, co zachęca do odpoczynku. 
Ciężko było jechać dalej. 
Dzień dwudziesty drugi: Włady-
sławowo-Łeba 69 km. Ciąg dalszy 
leniwej eskapady, do tego bardzo silny 
wiatr, który przeszkadzał w dalszej 
wędrówce. 
Dzień dwudziesty trzeci: Łeba-Ko-
szalin 140 km. Aby uciec z nadmor-
skiego lenistwa i wiatru, skierowali 
się do Koszalina. To pierwsze ich 
opuściło, ale wiatr nie. Rada dla osób 
chcących przejechać rowerem wy-
brzeże jest taka - zawsze zaczynajcie 
podróż na zachodzie i jedźcie na 
wschód, nie pożałujecie. 
Dzień dwudziesty czwarty: Ko-
szalin-Resko 90 km. Najgorętszy 
dzień czerwca dał się rowerzystom 
pożądanie we znaki . Janek nawet to 
odchorował. 
Dzień dwudziesty piąty: Odpoczy-
nek w Resku. Janek szybko doszedł 
do siebie. 
Dzień dwudziesty szósty: Resko-Dę-
bo 156 km. Pogoda idealna do jazdy. 
Nie za ciepło, nie za zimno. Wiatr z 
boku i myśl, że są coraz bliżej Lubska 
dała dużo siły do jazdy.
Dzień dwudziesty siódmy: Dębno-
-Lubsko143 km. W Kostrzynie wje-
chali na niemiecką ścieżkę rowerową 
i to była ostatnia prosta do Lubska.
Szymon i Janek przejechali w sumie 
2688 kilometrów w 148 godzin i 31 
minut, odwiedzając 12 województw. 
Dzięki wspomnianemu serwisowi nie 
przebili ani razu opony. Serdecznie 
gratulujemy takiego wspaniałego 
wyczynu!

Zebrał M. Sienkiewicz

Na rowerach objechali Polskę!

Szymon i Janek przejechali 2688 km Rowerzyści mieli okazję podziwiać naszą przyrodę

Takie chwile wytchnienia były 
rzadkością

Jak widać jazda trwała nieraz do 
późnych godzin

Słońce, woda, plaża i piękne wi-
doki w otoczeniu zieleni! Wyma-
rzony scenariusz na spędzenie 
wakacji!

Strzeżone kąpielisko NOWINIEC 
czeka na WAS!

Przez całe wakacje od 10.00 do 20.00, 
bezpieczeństwa wypoczywających 
nad wodą pilnować będą profesjonalni 
ratownicy wodni. Na podstawie opinii 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej w Żarach, z dnia 3 lipca 
2019 r., woda w zbiorniku retencyjnym 
"Nowiniec" w Lubsku, otrzymała po-

zytywną ocenę jakości pod względem 
przydatności do kąpieli.
Przygotowywana jest również trasa, 
która w bezpieczny sposób pozwoli 
dotrzeć nad zalew. Kąpielisko posiada 
węzeł sanitarny, wypożyczalnię kaja-
ków, rowerów wodnych, plac zabaw dla 
dzieci, altany z miejscem wyznaczonym 
na ognisko oraz parking. W planach 
jest również rozbudowa infrastruktury 
o pole namiotowe oraz stanowiska dla 
camperów i przyczep kempingowych.
Zapraszamy mieszkańców i gości do 
odpoczynku nad wodą w Lubsku!

A-M

Lato nad Zalewem
Nowiniec!
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wolnym od opłat . 
Sygnał przesyła-
ny z liczydła do 
modułu radio-
wego będzie 
niewrażliwy 
na działanie 
magnesów, 
będzie kom-
pensować wa-
hania przepływu 
oraz umożliwi iden-
tyfikację przepły-
wów wstecznych.
- Na czym będzie pole-
gała wymiana wodomi-
erzy i montaż nakładek? 
- Proces ten będzie obe-
jmował: wymianę wod-
omierza wraz wszystkimi 
niezbędnymi pracami, 
koniecznymi do zain-
stalowania wodomierza 
(m.in. przeróbki instalacji 
czy nakręcenie redukcji), 
konfigurację i  montaż 
modułu radiowego, wyko-
nanie próby szczelności, 
zaplombowanie przyłącza 
wodomierzowego, wyko-
nanie dokumentacji fo-
tograficznej, wykonanie 
dokumentacji w formie 
papierowej (wszystkie 
informacje zawarte w 
protokole montażu muszą 
być zaaprobowane przez 
właściciela nieruchomoś-
ci), przekazanie zdemon-
towanego wodomierza 
do LWiK. 
- Jakie będą najbliższe 
działania Spółki i czego 
konkretnie oczekuje Pan 
od mieszkańców? 
- W pierwszej kolejności 
monterzy zapukają do 
drzwi domów położonych 
na obszarze wiejskim 
i w północno-zachodniej 
części Lubska. Informacje 
dotyczące poszczególnych 
ulic czy miejscowości będę 
podawane do publicznej 
wiadomości na stronie 
LWiK i profilu fb z tygod-
niowym wyprzedzeni-
em.  Jednocześnie  do 
właścicieli nieruchomości 
przewidzianych do mon-
tażu dotrze informacja 
dostarczona osobiście 
przez pracownika LWiK lub 

pocztą. Poza tym ogłosze-
nia będą umieszczane na 
tablicach ogłoszeń i wszel-
kich dostępnych miejscach 
do tego przeznaczonych. 
Formułowane przez nas 
komunikaty będą zawierać 
informacje, zawierające 
przewidywany termin w 
zakresie daty i godziny 
wymiany wodomierza. W 
celu zwiększenia możli-
wości skutecznego in-
formowania o terminie 
wymiany wodomierza, 
prosimy o zgłaszanie się 
do Biura Obsługi Klienta 
przy ul. Tkackiej 4, gdzie 
będą mogli Państwo na 
odpowiednim formularzu z 
klauzulą RODO przekazać 
nam dane kontaktowe w 
postaci np. numeru tele-
fonu czy adresu poczty el-
ektronicznej. Reasumując:
1. Ogłaszamy z tygodnio-
wym wyprzedzeniem na 
stronie LWiK, fb, tablicach 
informacyjnych itp. rejon, 
w który odbędzie się mon-
taż wodomierzy
2. Jednocześnie informacja 
w formie papierowej, tele-
fonicznej, esemesowej, 
poczty elektronicznej tra-
fia do mieszkańca
3. W konkretnym dniu 
zapuka do drzwi  up-
oważniony monter, który 
będzie posiadał imienne 
upoważnienie ze zdjęciem 
4. Po wykonaniu prac mon-
tażowych, sporządzony 
będzie odpowiedni pro-
tokół, który po zwery-

fikowaniu prosimy pod-
pisać
5 .  Cały  pro-
ces wymiany 
będzie trwał 
od 1 sierpnia 
do końca br. 
Od 2020 roku 
100 procent 
głównych wod-
omierzy będzie 
odczytywanych 

przez LWiK w 
sposób radiowy, ale już 

w bieżącym roku znaczna 
część odbiorów zostanie 
objęta tym systemem
- Jakich oczekuje Pan efe-
któw tych działań?
- Na wdrożeniu projek-
tu skorzystają przede 
wszystkim odbiorcy wody 
na terenie działania naszej 
Spółki. Zainstalowanie 
nowoczesnych wodomi-
erzy z radiową transmisją 
danych pozwoli na ich 

zdalny odczyt, bez koniec-
zności wchodzenia do bu-
dynku, nawet podczas 
nieobecności mieszkańca. 
To znacznie usprawni i ob-
niży koszty odczytów, a co 
najważniejsze pozwoli na 
pełne zbilansowanie ilości 
sprzedawanej wody. Pon-
adto wdrożenie elektron-
icznego biura obsługi po-
zwoli odbiorcom wody na 
załatwianie spraw z przed-
siębiorstwem bez wycho-
dzenia z domu przez In-
ternet. Za pośrednictwem 
Internetu klient będzie 
mógł otrzymać fakturę, 
złożyć wniosek czy też 
reklamację a także będzie 
mógł sprawdzić historię 
zużycia i dokonać płat-
ności. Z kolei wdrożenie 
s y s t e m u  i n f o r m a c j i 
przestrzennej pozwoli na 
sprawne zarządzanie sie-
ciami wodno-kanalizacy-

jnymi. Klienci będą mogli 
również sprawdzić - jaka 
jest dostępność do sieci 
w wybranej przez nich 
lokalizacji, a także złożyć za 
jego pośrednictwem wni-
osek o wydanie warunków 
technicznych przyłącze-
nia. Jak już wspomniałem, 
projekt obejmuje montaż 
nakładek na wodomier-
zach głównych. Będzie 
jednak możliwość nabycia 
w naszej Spółce i wymi-
any wodomierzy, które 
mierzą zużycie wody jako 
podliczniki lub tzw. liczni-
ki ogrodowe, gdyż LWiK 
przystosuje demontowane 
od 1 sierpnia wodomierze 
do zdalnego odczytu. Oso-
by zainteresowane taką 
wymianą proszone są o 
kontakt w Biurze Obsługi 
Klienta przy ul. Tkackiej 4 
od września br.

REKLAMA REK LAMA

Lubskie Wodociągi i Kanalizacja

Do tej pory na spisanie 
stanu urządzeń pomiaro-
wych istniał jeden sposób 
– inkasent odwiedza-
jący lokatorów w celu 
odnotowania liczb, jak-
ie wskazuje wodomierz, 
często umieszczony w 
trudno dostępnym mie-
jscu. Teraz, dzięki zas-
tosowaniu nowej tech-
nologii, precyzyjne dane 
o stanie wodomierzy będą 
przesyłane bezpośrednio 
do bazy. O wyjaśnienie 
szczegółów pytamy Prez-
esa Zarządu LWiK Sp. z 
o.o. Romana Żaczyka. 
- W jaki sposób Spół-
ka uzyskała taką możli-
wość?
- Przypomnę, że wszystko 
zaczęło się od konsoli-
dacji 18 przedsiębiorstw 
wodociągowo-kanaliza-
cyjnych z województwa 
lubuskiego. Dzięki takiej 
współpracy pozyskano 
dofinasowanie w kwocie 
20 713 348,94 zł na re-
alizację wspólnego pro-
jektu pn. „Rozwój społec-
zeństwa informacyjne-
go poprzez wdrożenie 
kompleksowego sys-

temu e-usług dla lud-
ności, świadczonych przez 
przedsiębiorstwa wodo-
ciągowo-kanalizacyjne 
na terenie 9 powiatów 
województwa lubusk-
iego:  krośnieńskiego, 
międzyrzeckiego, now-
osolskiego, słubickiego, 
sulęcińskiego, wschowsk-
iego, zielonogórskiego, 
żagańskiego i żarskiego” 
w ramach Poddziałania 
2.1.1 „Rozwój społec-
zeństwa informacyjnego 
– projekty realizowane 
poza formułą ZIT.” Pro-

centowy udział naszej 
Spółki w tym projekcie 
wynosi 8,61%.Trzeba 
zaznaczyć, że ucz-
estniczymy w pro-
jekcie, którego do-
finasowanie jest na 
poziomie 85 pro-
cent. Warto więc 
skorzystać z oferty, 
gdzie wkład własny 
wynosi 15 procent.
- Co w szczegółach 
przewiduje projekt?
-  P r z e d e  w s z y s t k i m 
kompleksowe zracjonal-
izowanie funkcjonowania 

Spółki poprzez wdrożenie 
trzech modułówe-usług: 
S y s t e m u  I n f o r m a c j i 
Przestrzennej, Elektron-
icznego Biura Obsługi 
Klienta i zdalnego odczytu 
urządzeń rejestrujących 
przepływ wody. Na te 
zadania ogłosiliśmy 2 
przetargi, które już są 
rozstrzygnięte. Przedmi-
otem pierwszego prze-
targu jest  wdrożenie 
e-usług dla ludności oraz 
dostarczenie sprzętu, li-
cencji i wdrożenie dodat-
kowych modułów opro-

g r a m o w a n i a  d z i e d z-
inowego przez LWiK Sp. 
z o.o. To zadanie jest już 
w zaawansowanej fa-
zie realizacji.  Natomi-
ast przedmiotem dru-
g iego  przetargu  jest 
zakup urządzeń rejestru-
jących przepływ wody 
(urządzeń pomiarowych), 
łącznie 3733 szt. oraz 
zakup elektronicznych 
modułów radiowych do 
zdalnego odczytu – st-
worzenie infrastruktury 
technicznej do przesyłu 
informacji. W skład sys-
temu zdalnego odczytu 

wchodzą urządzenia 
umożliwiające zdal-

ny radiowy odczyt 
urządzeń rejestrują-
cych przepływ wody. 
W ramach projek-
tu zostanie zaku-
pionych 3733 szt. 
modułów. Odczyt 

ma być dokonywany 
za pomocą przenoś-

nego terminala z wbu-
d o w a n y m  w e w n ą t r z 
układem nadawczo – 
odbiorczym, komuniku-
jącym się z modułami 
radiowymi  w paśmie 

Uwaga Mieszkańcy Gminy Lubsko!!!
Już niedługo instalatorzy wodomierzy z nakładką do zdalnego 
odczytu - na zlecenie LWiK- zapukają do Waszych drzwi!!!

▲ Od 2020 roku 100 procent głównych wod-
omierzy będzie odczytywanych przez LWiK zdal-

nie – informuje Prezes Zarządu Roman Żaczyk

▲ Upoważnieni mon-
terzy wymienią ponad 

3700 wodomierzy

▲ Zastosowanie na-
kładek umożliwi zdal-

ny odczyt radiowy

Cena brutto za 
tonę granulatu
wynosi
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CO SŁYCHAĆ U SĄSIADÓW - WIADOMOŚCI  Z  GMI N Y BR ODY

SESJA RADY
GMINY BRODY

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

VIII Sesja Rady Gminy Brody odbyła 
się 28 czerwca 2019r. W pierwszej części 
sesji Radni zapoznali się z propozycjami 
form wypoczynku dzieci i młodzieży 
podczas wakacji. Przeprowadzono 
również analizę możliwości aktywizacji 
bezrobotnych oraz pomocy ubogim i 
bezrobotnym.Tradycyjnie Wójt, a także 
Przewodniczący Rady jak i Przewod-
niczący Komisji przedstawili informa-
cje o działaniach podejmowanych w 
okresie międzysesyjnym. Kolejnym 
istotnym punktem obrad była debata 
nad Raportem o stanie Gminy Brody 
oraz głosowanie nad projektem uchwały 
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
Brody wotum zaufania. Pod rozpatrzenie 
zostało poddane sprawozdanie z wyko-
nania budżetu Gminy Brody za 2018r. 
oraz sprawozdanie finansowe Gminy 
Brody za 2018r.
Radni zapoznali się z :
-  uchwałą RIO w spr. opinii o spra-
wozdaniu z wykonania budżetu Gminy 
Brody za 2018r.
- opinią Komisji Re-
wizyjnej w spr. spra-
wozdania finanso-
wego  za 2018r.wraz 
ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu.
- wnioskiem Komisji 
Rewizyjnej w spr. 
absolutorium dla 
Wójta Gminy Bro-

dy z tyt. Wykonania budżetu za 2018r.
- uchwałą RIO w spr. wydania opinii o 
wniosku Komisji Rewizyjnej dot. udzie-
lenia absolutorium Wójtowi.
Podczas czerwcowej sesji Rada Gminy 
Brody podjęła  uchwały w sprawie:
• zmian do budżetu na 2019 r.,
• rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawoz-
dania finansowego wraz ze sprawozda-
niem Wójta Gminy Brody z wykonania 
budżetu za 2018 r.,
• absolutorium  dla  Wójta Gminy Brody 
z tyt. wykonania budżetu za 2018r.,
• zmiany uchwały budżetowej Gminy 
Brody na 2019r.,
• zmiany WPF na lata 2019-2034,
• wprowadzenia zmian do uchwały w spr. 
powołania stałych komisji Rady Gminy 
Brody, ustalenia zakresów ich działania 
i składów osobowych,
• zarządzenia wyborów uzupełniających 
do Rady Sołeckiej sołectwa Jasienica,
• określenia wzoru wniosku o wypłatę 
dodatku energetycznego.

W ostatnią i bardzo słoneczną sobotę 
czerwca (29.06.2019r.) miało miejsce 
wydarzenie promujące walory tury-
styczne i krajobrazowe Gminy Brody, 
służące rozpropagowaniu zdrowego 
stylu życia i aktywnego spędzania wol-
nego czasu. Leśna DYCHA w Brodach. 
Bieg na terenie jednej z najbardziej za-
lesionych gmin w Polsce wokół Jeziora 
Brodzkiego odbył się w niepowtarzalnej 
atmosferze z ogromnym ładunkiem po-
zytywnej energii na dwóch dystansach: 
5 km i 10 km. Trasę rozpoczynającą się 
w wartym odwiedzenia, parku przypała-
cowym, okalającym Pałac Brühla – co 
obok leśnej scenerii było jedną z dodat-

kowych atrakcji na 5 km stanowiła pętla 
wokół jeziora, na 10 km dwie pętle.W 
biegu udział wzięło ponad 120 biega-
czy, którym często towarzyszyły żywo 
dopingujące rodziny i niezawodni przy-
jaciele.Na dystansie 10km wśród kobiet 
zwyciężyła Sandra Nowak z czasem 
39:24, wśród mężczyzn Dawid Klaybor 
33:15. Na dystansie 5km wśród kobiet 
zwyciężyła Joanna Saniuk z wynikiem  
21:06, wśród mężczyzn Adam Pisulski 

16:42. Wyróżnienia zostały przyznane 
również w innych kategoriach np. Naj-
szybszy biegacz z Brodą, Najszybszy 
mieszkaniec/mieszkanka Gminy Brody 
i Gminy Gubin, Najszybszy rolnik, Naj-
młodszy uczestnik czy też Najszybszy 
Paweł i Najszybszy Piotr. Wszyscy 
biegacze zostali uhonorowani niepowta-
rzalnymi medalami pamiątkowymi, a 
zwycięzcy otrzymali również jedyne w 
swoim rodzaju puchary – Leśne Szychy.

Serdecznie zapraszamy 26 lipca 
o godz. 18:00, na koncert z cyklu 
„Przedsionek Raju”, który odbędzie 
się w Kościele p.w. Matki Boskiej 
Częstochowskiej w Bieczu. W re-
pertuarze:Jan Sebastian Bach– Suity 
orkiestrowe i koncert skrzypcowy, 
w wykonaniu Jesenki Blanic Zunic, 
Joanny Boślak-Górniok i zespołu ba-
rokowego Green Kore.Wstęp wolny.

PRZEDSIONEK
RAJU

W ramach niemiecko-polskiej wy-
miany dzieci i młodzieży w regio-
nie transgranicznym na przełomie 
czerwca i lipca dzieci z Gminy Brody 
miały możliwość wzięcia udziału w 
międzynarodowym obozie letnim w 
Forst, którego program obejmował 
wspólne zajęcia i animacje językowe 

oraz - poza nauką pływania i dosko-
naleniem umiejętności pływackich, 
także różnego rodzaju formy aktyw-
ności polsko-niemieckich uczestni-
ków, m.in. wizyty w parku rozrywki 
„Tajemnicza kraina Truisede”, parku 
trampolin czy hali wspinaczkowej.

Międzynarodowy 
obóz letni

15 czerwca Gmina Brody oficjalnie, z 
pompą otworzyła sezon letni imprezą 
pn. Wakacje z Brodami. Rozpoczę-
te entuzjastycznymi i kolorowymi 
prezentacjami artystycznymi dzieci i 
młodzież z Gminy Brody, bogate były w 
różnego rodzaju atrakcje: stanowisko z 
mistrzowskimi konstrukcjami motocy-
klowymi Arkadiusza Szajby Pawluko-
wicza, przejażdżki i pokazy motocyklo-
we,  obozowisko Bieberstein'ów wprost 
z XIII wieku, turniej piłkarski OPEN, 
zawody wędkarskie,możliwość pozna-
nia  uroków gminy podczas spaceru 
ścieżką historyczno - przyrodniczą "Od 
Sasa do Lasa", stoiska z lokalnym ręko-
dziełem, a także strefa zabaw dla dzieci 
i strefa gastronomiczna dla nie tylko dla 
łasuchów.Niezapomnianym punktem 
programu były Wybory Mistera Brody, 
które wzbudziły wiele pozytywnych 
emocji.Gorąca atmosfera, nie tylko 
za sprawą pogody, sprawiła, że była 
to niepowtarzalna zabawa do białego 
rana. A wszystko dzięki energetycznym 

koncertom Kapeli Bajer, zespołu Cuky-
er, Niespotykani i niegasnącej gwiazdy 
zespołu TOP ONE,które rozgrzewały 

atmosferę na Wakacjach z Brodami  z 
każdym utworem jeszcze bardziej.
Na kolejne Wakacje z Brodami zapra-

szamy w pierwszy weekend lipca 2020.

WAKACJE Z BRODAMI 2019

Jak  co  roku  
Gminna Biblio-
teka Publiczna 
w Brodach za-
chęca najmłod-
szych zarówno 
do sięgnięcia 
po książkę jak 
i  wspólnego 
k r e a t y w n e -
go spędzania 
czasu. W Filii 
GBP w Bieczu 
już w czerwcu 
rozpoczęły się 
zajęcia waka-
cyjne, podczas 
których dzieci 
uczestniczyły 
w  za j ęc i ach 
plenerowych tj. 
we wspólnym 
ognisku i zaba-
wach na świeżym powietrzu 
oraz różnego rodzaju zajęciach 
plastycznych, tworząc m.in. 
papierowe safari. Serdecznie 
zapraszamy na zajęcia w każ-
dy piątek do 02 sierpnia, w 
godz. od 13:00 do 15:00 do 
Filii GPB w Bieczu na „Piątki 
bez nudy” oraz w każdą środę 
od 31 lipca do 28 sierpnia, 
w godz. od 12:00 do 14:00 
do Biblioteki w Brodach na 
„Czarodziejskie środy”.

W dniach 01 -04.08.2019 r., również 
na terenie Gminy Brody, odbędzie się 
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 
w Sportach Wędkarskich – Lubsko 
2019. Otwarcie wydarzenia, którego 
organizatorem jest Polski Związek 
Wędkarski Okręg w Zielonej Górze 
i Koło nr 1 w Lubsku, będzie miało 
miejsce na terenie zespołu pałacowo-
-parkowego w Brodach, gdzie również 

zostanie przeprowadzony turniej 
wiedzy. W związku z tym Olimpiada 
została objęta także patronatem Wójta 
Gminy Brody.Pozostałe konkurencje 
m.in. trójbój rzutowy i zawody spła-
wikowe oraz zakończenie imprezy 
będą miało miejsce na terenie Gminy 
Lubsko.

Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży w Sportach 
Wędkarskich – Lubsko 2019

Wakacje w bibliotece

 Podium mężczyzn 
na dystanie 5 km

Podium mężczyzn na 
dystansie 10 km

Podium kobiet 
na dystansie 5 km

Podium kobiet 
na dystansie 10 km

Leśna DYCHA w Brodach

Leśna DYCHA w Brodach - sekundy przed startem

Kościół pw. NMP w Bieczu, w 
którym odbędzie się jenen z 

koncertów z cyklu
Przedionek Raju

Kościół pw. 
NMP w Bieczu, 

w którym 
odbędzie 

się jenen z 
koncertów 

z cyklu 
Przedionek 

Raju

Zajęcia plastyczne w Fili GBP w Bieczu

Miedzynarodowy obóz letni w Forst

Zajęcia plastyczne w Fili GBP w Bieczu
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HISTORIA HI STORI A

Wędrowanie „Szlakiem słynnych postaci”

Śladami czechosłowackich komandosów – Jozefa Gabčíka i Jana Kubiša Gwiazdy kina niemego Pat i Pataszon – pierwowzór Flipa i Flapa27 maja 1942 roku o godzinie 10:29 przy 
ulicy Malé Holešovice na przedmieściach 
Pragi miał miejsce zamach na Reinhard 
Heydricha (1904 - 1942). Zamachu 
dokonali Jozef Gabčík (1912 - 1942) i 
Jan Kubiš (1913 - 1942), agenci czecho-
słowackiego rządu emigracyjnego. Trzeci 
zamachowiec, Josef Valčík (1914 - 1942), 
stał na czatach i za pomocą lusterka dał 
znać dwóm pozostałym, że samochód 
Reinhard Heydricha się zbliża. Gabčik 
był uzbrojony w pistolet maszynowy Sten 
Mk II FF 209, a Kubiš w dwie bardzo 
czułe bomby. Kiedy samochód Heydricha 
zbliżył się i zwolnił, aby wejść w zakręt, 
Gabčik wyjął spod płaszcza pistolet ma-
szynowy, lecz broń zacięła się i wtedy 
Kubiš rzucił bombę, która eksplodowała 
obok prawego tylnego koła samochodu. 
Heydrich został trafiony odłamkami 
bomby, odniósł jedną ranę na plecach. 
Zamachowcy uciekli z miejsca zdarzenia 
w przekonaniu, że akcja skończyła się 
fiaskiem, Heydrich rzucił się za nimi w 
pogoń, ale po chwili zasłabł i upadł na 
ziemię. Po trafieniu do szpitala został 
zoperowany przez czeskiego chirurga 
Aloisa Vincenca Honka (1911 - 2002), 
praskiego internistę Waltera Hollbauma, 
oraz naczelnego chirurga szpitala Waltera 
Dicka. W toku operacji usunięto z orga-
nizmu zniszczoną śledzionę. W wyniku 
zbyt obszernego cięcia chirurgicznego w 
jamie brzusznej doszło do infekcji, która 
się stopniowo rozprzestrzeniała. Reinhard 
Heydrich zmarł 4 czerwca 1942 roku w 
szpitalu na Bulovce w wyniku zakażenia 
krwi. Plany operacji, zamachu na Heydri-
cha, która nosiła kryptonim „Antropoid”, 
powstały pod koniec września 1941 roku 
w Londynie. Dokonanie zamachu było 
tym łatwiejsze, że Heydrich poruszał 
się po Pradze bez ochrony, w otwartym 
samochodzie. Do tego zadania zarówno 
Josef Gabčik, jak i Jan Kubiš zostali 
przeszkoleni na komandosów - spado-
chroniarzy na terenie Anglii. 
   Jozef Gabčík urodził się 8 kwietnia 
1912 roku w Poluvsie (obecnie Rajecké 
Teplice), był to słowacki sierżant w armii 
czechosłowackiej. W 1932 roku rozpo-
czął służbę wojskową w pułku piechoty 
armii czechosłowackiej w Koszycach. 
W jej trakcie ukończył szkołę dla podofi-
cerów w Preszowie. Po trzech latach na 
własną prośbę odszedł z  czynnej służby, 
aby podjąć pracę w fabryce zbrojeniowej 
w Żylinie, w której był zatrudniony był do 
1 maja 1939 roku. Wówczas to nielegalnie 
przekroczył granicę polską i w Krakowie 
przystąpił do czechosłowackiego ugru-
powania wojskowego. Tam poznał Jana 
Kubiša, z którym wyjechał do Francji, 
gdzie obaj zostali żołnierzami 1. Regi-
mentu Legii Cudzoziemskiej. 26 września 
19 39 roku wstąpili w  Agde (miejsco-
wość we Francji) do tworzącej się na 

uchodźstwie armii 
czechosłowackiej. 
Gabčík jako zastęp-
ca dowódcy plutonu 
karabinów maszynowych uczestniczył w 
kampanii 1940 roku. Po klęsce Francji 
został przerzucony do Wielkiej Brytanii. 
Przeszedł tam specjalistyczne szkolenie 
w zakresie działań dywersyjno - party-
zanckich. W nocy z 28 na 29 grudnia 
1941 roku wraz z innymi członkami 
grupy „Anthropoid”– został zrzucony na 
spadochronie na terytorium Protektoratu 
Czech i Moraw. 25 kwietnia 1942 roku 
wziął udział w nieudanej akcji grupy 
operacyjnej „Out Distance”, kierowanej 
przez por. Adolfa Opálkę (1915 - 1942) 
naprowadzeniu brytyjskich bombowców 
na fabrykę Škody w Pilźnie za pomocą 
sygnałów świetlnych. Mimo wysiłku 
konspiratorów i załóg samolotów, bomby 
spadły poza fabryką. 27 maja 1942 roku 
wspólnie z Janem Kubišem dokonał w 
Pradze zamachu na Reinharda Heydri-
cha. Po udanej akcji Josef Gabčík zdołał 
zbiec i przez jakiś czas ukrywał się z 6 
innymi spadochroniarzami w krypcie 
prawosławnej katedry Świętych Cyryla 
i Metodego. Niemcy jednak wpadli na 
trop kryjówki za sprawą zdrady Karela 
Čurdy (1911 -1947), który ujawnił na-
zwiska osób pomagających spadochro-
niarzom. 18 czerwca 1942 roku sobór 
został otoczony przez ugrupowanie SS 
i gestapo. Josef Gabčik, Jaroslav Švarc 
(1914 -1942), Jan Hrubý (1915 -1942), 
Josef Valčík, Adolf Opálka i Josef Bublík 
(1920 - 1942) popełnili samobójstwo w 
okrążonym kościele.
  Natomiast  Jan Kubiš urodził się 24 
czerwca 1913 roku w Dolních Vilémo-
vicach. Najpierw pracował jako palacz 
w miejscowej cegielni. Po skończeniu 
służby wojskowej w 31 pułku piechoty 
w Jihlawie, pozostał jako podoficer nad-
terminowy w armii czechosłowackiej, 
następnie służył na Morawach. W lecie 
1939 roku uciekł z Protektoratu przez 
Polskę do Francji, gdzie wspólnie z inny-
mi Czechosłowakami, którzy planowali 
włączyć się do ruchu oporu, zmuszony 

był do wstąpienia do Legii Cudzoziem-
skiej. Po wybuchu wojny jego jednostka 
znajdowała się w Agde. Podczas walk 
we Francji, uczestniczył w walkach jako 
żołnierz 1 Pułku Czechosłowackiego. 
Za wykazane męstwo został odznaczony 
francuskim krzyżem wojennym. Po po-
wstaniu 1 Samodzielnej Brygady Czecho-
słowackiej w Wielkiej Brytanii służył jako 
zastępca dowódcy 1 plutonu 3 kompanii 
1 batalionu piechoty. Wkrótce zgłosił się 
do wypełniania zadań specjalnych na 
tyłach nieprzyjaciela. Po ukończeniu kur-
sów został członkiem grupy desantowej 
Anthropoid, w której zastąpił pierwotnie 
planowanego, ciężko rannego podczas 
ćwiczeń Karla Svobodę. Jan Kubiš po 
zamachu wraz 8 spadachroniarzami ukry-
wał się  w krypcie prawosławnej katedry 
Świętych Cyryla i Metodego, podczas, 
gdy wszyscy komandosi popełnili samo-
bójstwo on stracił przytomność raniony 
odłamkami granatu na chórze kościoła, 
zmarł w sanitarce podczas transportu 
do szpitala.  Cała rodzina Jana Kubiša 
została aresztowana i wkrótce wszy-
scy zginęli w obozie koncentracyjnym 
Mauthausen - Gusen. Na karę śmierci 
skazano proboszcza Petrka, zwierzchnika 
Kościoła Prawosławnego Czechosłowacji 
– biskupa Czech, Moraw i Śląska i dwóch 
innych duchownych. Zdelegalizowany 
został cały Kościół Prawosławny Czech 
i Słowacji. Kolejnych 236 osób, które 
wspierały spadochroniarzy, wywieziono 
do Mauthausen i zamordowano. 
   Jedną z przypuszczalnych przyczyn zor-
ganizowania zamachu na Heydricha był 
sprzeciw czeskiego ruchu oporu wobec 
okupacji hitlerowskiej i tym samym niska 
pozycja polityczna Czechosłowacji w 
obozie aliantów. Przed podjęciem operacji 
czeski rząd emigracyjny był ostrzegany, 
że w prześladowaniach odwetowych 
zginą tysiące ludzi. W przygotowaniach 
do zamachu brało udział brytyjskie Kie-
rownictwo Akcji Specjalnych. Niezwykle 
okazały pogrzeb Reinhard Heydricha, 
największa tego rodzaju uroczystość w 
dziejach III Rzeszy, odbył się w Berlinie, 
mowę pochwalną wygłosił Himmler, 
głos zabrał również Hitler. Na pogrzebie 
obecna była delegacja czeskiego rządu. 
Heydrich został pochowany na Cmenta-
rzu Inwalidów w Berlinie. W miejscu za-
machu ustawiono popiersie, przy którym 
do 1945 roku stała warta honorowa SS. 
Władze SS odmówiły duchowieństwu 
katolickiemu udziału w uroczystościach 
i odprawiły mszę żałobną za Heydricha, 
który był ochrzczony w Kościele rzym-
skokatolickim. Na terenie Protektoratu 
Czech i Moraw wprowadzono stan 

wojenny, obowiązki protektora przejął 
Kurt Daluege (1897 - 1946). Władze III 
Rzeszy wymusiły na czeskim rządzie 
w Protektoracie, aby potępiły zamach i 
zorganizowały liczne wiece poparcia dla 
okupacji nazistów. Hitler w ramach odwe-
tu zażądał rozstrzelania 10 tysięcy Cze-
chów, Himmler jednak przekonał Führera 
III Rzeszy, aby liczbę tę obniżyć do stu. 
Jednym z pierwszych rozstrzelanych, był 
aresztowany wcześniej Alois Eliáš (1890 
-1942). Do końca czerwca 1942 roku 
aresztowano 1000 osób. Po fałszywej 
informacji, że zamachowcy,  przed akcją 
ukrywali się w Lidicach, wymordowano 
rodziny dwóch czeskich oficerów byłej 
armii czeskiej. Wkrótce, za radą szefa 
praskiej Policji Bezpieczeństwa Horsta 
Böhmego, Hitler nakazał zrównanie Lidic 
z ziemią. Rozstrzelano niemal 200 męż-
czyzn, 198 kobiet wywieziono do obozu 
koncentracyjnego Ravensbrück, kilkoro 
dzieci uznano za podatne na zniemczenie, 
a resztę wymordowano. Ponadto w miej-
scowości Ležáky rozstrzelano 33 osoby z 
powodu ukrywającego się tam czeskiego 
radiotelegrafisty i dwóch kryjówek dla 
czeskich spadochroniarzy. 
    Lidice stały się jednym z symboli oporu 
przeciwko nazistom. Słowa „Lidice będą 
żyć” stały się hasłem walki z reżimem 
hitlerowskim. W Stanach Zjednoczo-
nych, Meksyku, Peru i Brazylii powstały 
miejscowości noszące tę samą nazwę. 
Naziści natomiast w hołdzie dla Heydri-
cha nazwali akcję eksterminacji Żydów 
w Generalnym Gubernatorstwie, w której 
do października 1943 roku zgładzono dwa 
miliony ludzi „Operacją Reinhard”. Hitler 
uczynił Heydricha patronem 6 Dywizji 
Piechoty SS. Nadał też jego nazwisko 18 
ulicom lub placom w różnych miastach w 
Protektoracie Czech i Moraw. W pierw-
szą rocznicę śmierci wydano znaczek z 
maską pośmiertną Heydricha. Wskutek 
nazistowskich represji, trwających przez 
całe lato 1942 roku, niemal zupełnie 

zniszczono czeski ruch oporu, w tym 
organizację ÚVOD i cały jej Komitet 
Centralny. W wyniku fali prześladowań 
aresztowano ponad 3 tysiące Czechów, z 
czego 1327 skazano na śmierć. Dalszych 
4 tysiące trafiło do obozów koncentracyj-
nych lub więzień. Osłabło też poparcie 
społeczeństwa czeskiego dla ruchu oporu, 
toteż zamachowcy mimowolnie przy-
czynili się do „pacyfikacji” Protektoratu. 
Himmler nakazał przyśpieszenie ekster-
minacji narodu żydowskiego. Zbrodnie 
Reinharda Heydricha nigdy nie zostały w 
pełni rozliczone. Podczas toczących się w 
latach 1945 – 1949 procesów norymber-
skich nie wydano żadnego pośmiertnego 
wyroku na Heydricha. Zdaniem wielu 
historyków, gdyby Heydrich, był sądzony 
w trakcie procesów norymberskich, z całą 
pewnością zostałby skazany na śmierć. 

Krzysztof Kowsz

Jozef Gabčík, cze-
chosłowacki ko-
mandos, uczestnik 
Operacji „Anthropo-
id” mającej na celu 
zamach na Reinhar-

da Heydricha.

Jan Kubiš czecho-
słowacki komandos 
- drugi z zamachow-
ców. To on rzucił 
granat w kierunku 
samochodu Rein-
harda Heydricha, 
kiedy Jozefowi 
Gabčkowi zaciął 

się karabin.

Pomnik dzieci w Lidicach, upamiętnia 88 dzieci, które zginęły w wyniku represji hitlerowskich. Tradycją od wielu lat 
stało się zostawianie pluszowych zabawek pod pomnikiem.

Lidice stały się jednym z symboli oporu przeciwko nazistom. Słowa „Lidice będą 
żyć” stały się hasłem walki z reżimem hitlerowskim w Czechosłowacji (na zdjęciu 

Mauzoleum Zbrodni Faszystowskiej w Lidicach).

Pomnik upamiętniający dwóch bohaterskich komandosów - Jozefa Gabčka i 
Jana Kubiša w Nehvizdach. To w tej miejscowości tak naprawdę zostali zrzuceni 
czechosłowaccy komandosi,  a nie w Lidicach jak podał mylnie wywiad niemiecki.

W ramach represji po zamachu, 
hitlerowcy wymordowali całą wieś 
Lidice. W wyniku fali prześladowań 
aresztowano, też ponad 3 tysiące 

Czechów, z czego 1327 skazano na 
śmierć. Dalszych 4 tysiące trafiło 
do obozów koncentracyjnych lub 

więzień.

    Kręcenie filmów stało się możliwe, 
gdy Thomas Alva Edison (1847- 1931) 
wynalazł kinetoskop. Wynalazek ten po 
raz pierwszy wystawiono publicznie 
w Nowym Jorku w 1894 roku. Rok 
później bracia August (1862 - 1954) i 
Louis (1864 -1948) Lumière wynaleźli 
kinematograf, który wyświetlał obrazy 
na ekranie. 17 metrów taśmy starczyło 
na nakręcenie około 50-sekundowego 
filmu. Pierwszy pokaz filmowy odbył 
się 28 grudnia 1895 roku – wystawia-
ne filmy to dwuminutowy obraz pt. 
„Wyjście robotników z fabryki” oraz 
„Wjazd pociągu na stację w La Ciotat”. 
Wynalazek braci Lumière szybko znalazł 
wielu zwolenników. Jednak dopiero na 
początku XX wieku zaczęto tworzyć fil-
my opowiadające jakieś historie, nie zaś 
tylko odtwarzające realne wydarzenia. 
Pionierem takich filmów był Georges 
Méliès (1861 -1938) autor „Podróży 
na księżyc” z 1902 roku. Méliès wy-
korzystał po raz pierwszy triki i efekty 
specjalne. Pierwszy film nakręcony 
w plenerze to „Napad na ekspres” z 
1903 roku, autorstwa Edwina S. Portera 
(1870- 1941).
   Do 1910 roku istniały już tysiące sal 
kinowych w Ameryce i Europie, a w 
1912 roku nakręcono pierwsze filmy 
pełnometrażowe. Filmy nieme opierały 
się na wyrazistej grze aktorskiej. Wpraw-
dzie filmy były nieme, ale w sali kinowej 
znaleźli się taperzy, czyli artyści grający 
muzykę na żywo, obserwując reakcję 
widzów. Mieli oni utrudnione zadanie, 
ponieważ byli odwróceni tyłem do ekra-
nu i nie wiedzieli, jaka scena odgrywa się 
w danej chwili za ich plecami. Często 
więc grali muzykę nieadekwatną do 
chwili. W 1927 roku odbył się pierwszy 
w historii pokaz filmu dźwiękowego – 6 
października 1927 roku pokazano film 
braci Warnerów „Śpiewak jazzbandu”, w 
którym udźwiękowiono część dialogów, 
a także można było usłyszeć piosenki 
tytułowego śpiewaka.  Przejście od ery 
kina niemego do dźwiękowego żartobli-
wie przedstawia komedia „Deszczowa 
piosenka”. 
    Duet komików  Pat i Pataszon był 
najbardziej znanym duetem w epoce 
kina niemego i  pierwowzorem dla 
późniejszego cyklu filmu o przygodach 
Flipa i Flapa. Jednak w przeciwieństwie 
do Flipa i Flapa, którzy w filmie poja-
wiali się w garniturach i melonikach,  
Pat i Pataszon przypominali włóczęgów, 
którzy chodzili w podartych ubraniach 
i używali starego sznurka zamiast 
paska. W filmie „Pat i Pataszon” po 

raz pierwszy dwie postacie na ekranie 
dobrano na zasadzie kontrastu wyglądu. 
Pat był wysokim i szczupłym mężczy-
zną a Pataszon był natomiast małym 
i grubym. W rolę Pata wcielił się Carl 
Schenstrom (1881 - 1942), który urodził 
się  w Kopenhadze. Carl Schenstrom 
skończył szkołę zawodową w zawodzie 
introligatora, jednak nigdy w zawodzie 
wyuczonym nie pracował, od wczesnej 
młodości pociągało go kino. Na początku 
XX wieku zaczął grywać w pierwszych 
duńskich filmach, jednak były to role 
drugoplanowe, które jedynie wystarczały 
mu na utrzymanie. W 1910 roku zaczął 
grywać w  duńskim studiu filmowym 
Nordisk Film Company. Nordisk Film 
Company było to czwarte najstarsze 
studio filmowe na świecie powstało w 
1906 roku, przed nim jedynie powstały 
studia filmowe we Francji - Gaumont 
Film Company (1895), Pathé (1896) i we 
Włoszech - Titanus (1904).  Nordisk Film 
Company po dziś dzień jest najstarszym 
aktywnym studiem filmowym w świecie. 
    W studiu filmowym Carl Schenstrom 
spotkał jednego z czołowych  duńskich  
reżyserów i scenarzystów Laua Lau-
ritzena (1878 -1938) z którym w sumie 
nakręcił 58 filmów. W późniejszych 
latach w owym studiu filmowym  poznał 
Haralda Madsen (1890 - 1949) z którym 
od 1919 roku, stworzył niezapomnianą 
kreacją aktorską Pata i Pataszona. Harald 
Madsen od 1904 roku pracował jako ar-
tysta w objazdowym cyrku, gdzie wystę-
pował jako klaun. W 1917 roku podczas 
występów cyrkowych wypatrzył go Lau 
Lauritzen i od razu zaangażował go do 
pracy w filmie. Harald Madsen przez całe 
życie cierpiał na różne przewlekłe choro-

by. W latach 30 – tych, kiedy pojawiły się 
problemy w małżeństwie stan zdrowotny 
aktora drastycznie zaczął się pogarszać. 
Odbijało się to podczas realizacji filmów 
m. in. bał się, że światło studyjnego re-
flektora wpłynie bardziej niekorzystnie 
na jego zdrowie, co bardzo utrudniło 
kręcenie filmów.  W końcu wycofał się z 
życia aktorskiego powracając do starego 
zawodu i zamieszkał w wozie cyrko-
wym. W 1947 roku w jego miejsce do 
nowych odcinków filmu wprowadzono 
podobnego aktora. Jednak reżyserom nie 
udało się odtworzyć słynnego duetu z no-
wym partnerem. Serial był krytykowany 
i nie cieszył się już dawną oglądalnością, 
dlatego zrezygnowano z kręcenia następ-
nych odcinków. 
     W większości filmów o przygodach 
„Pata i Pataszona” oprócz tytułowych 
bohaterów grała wybitna gwiazda duń-
skiego filmu niemego  - Asta Nielsen 
(1881 -1972). Asta Nielsen dorastała w 
Danii i Szwecji. Już jako dziecko miała 
styczność z teatrem. Od 1902 roku była 
zatrudniona na stałe w wytwórni filmo-
wej w Kopenhadze. Jej pierwszy film, 
„Przepaść” w reżyserii Urbana Gada 
(1879 - 1947)  sprawił, że dostała stały 
kontrakt zezwalający jej na granie w 
filmach niemieckich. Początkowo wy-
stępowała wyłącznie w filmach reżyserii 
jej ówczesnego męża, Urbana Gada i 
grała najczęściej kobiety konfliktowe, 
których zachowanie nie odpowiadało 

zbytnio społecznym konwencjom. W 
1916 roku wyjechała z Danii,  ponow-
nie  przyjechała do Niemiec dopiero po 
I wojnie światowej. Od tamtego czasu 
występowała głównie w ekranizacjach 
znanych powieści i dramatów. W latach 
1920 – 1922 sama nakręciła trzy filmy. 
Jeden z nich był ekranizacją szekspirow-
skiego Hamleta.  Asta Nielsen była naj-
większą gwiazdą filmu niemego, uważa 
się, że była to pierwsza kobieca gwiazda 
w historii kina. Asta Nielsen nigdy nie 
pozostawała wierna wyłącznie jednej 
roli: grała zarówno kobiety załamane, 
cierpiące, jak i upadłe, zarówno tancerki, 
jak i zwykłe pracownice. Jej mowa ciała 
zawsze była subtelna i delikatna, ale i 
jednocześnie bardzo wymowna. Gdy po-
jawiły się filmy dźwiękowe, jej gwiazda 
przygasła. Okazało się, że miała bardzo 
słaby i piskliwy głos. Wystąpiła tylko 
w jednym filmie „Unmögliche Liebe” 
(1932), który został bardzo chłodno przy-
jęty. Od tego czasu odrzucała wszystkie 
propozycje wystąpienia w filmach. 
Oddała się teatrowi,  jako scenarzystka i 
reżyserka. W 1946 roku wydała własną 
autobiografię „Milcząca muza” (niem. 
Die schweigende Muse). W 1963 roku 
została wyróżniona za długoletnią i 
wybitną działalność w niemieckim 
filmie. We wrześniu 2010 roku została 
upamiętniona w Alei Gwiazd w Berlinie. 
   Ponadto w niektórych filmach filmów 
o przygodach „Pata i Pataszona” grali z 

nim wybitni komicy, komik niemiecki 
Karl Valentin (zm. 1948 r.) i komik 
francuski Max Linder (1883 -1925). 
Karl Valentin (wł. Valentin Ludwik 
Fey) występował w licznych filmach 
niemych w latach 20 – tych XX wieku, 
był nazywany Charlie Chaplinem z 
Niemiec. Natomiast Max Linder (właśc. 
Gabriel - Maximilien Leuvielle) był to 
francuski aktor i reżyser, jeden z pionie-
rów kina, niezwykle popularny w USA, 
święcący największe triumfy w latach 
poprzedzających I wojnę światową. 
Charles Chaplin nazywał go swoim 
mistrzem. Jednak komiczna postać 
Maxa była przeciwieństwem późniejszej 
postaci Charliego. Lowelas i modniś 
Max paradujący na ekranie z wąsikiem, 
w cylindrze i eleganckim ubraniu z 
laseczką w dłoni zdobył przychylność 
mieszczańskiej widowni nienagannością 
manier i lekkością dowcipu. I wojna 
światowa, w czasie której walczył na 
froncie i był ranny, przerwała pasmo suk-
cesów. Ostatni film nakręcił w 1924 roku, 
później popadł w depresję, co skończyło 
się wspólnym z żoną samobójstwem w 
jednym z paryskich hoteli. 
    Na kanwie filmu o „Pacie i Pataszonie” 
powstał film o Flipie i Flapie, gdzie  para 
bohaterów amerykańskich komedii z lat 
1919 – 1951.  Stan Laurel (1890 -1965) 
i Oliwer Hardy (1892 - 1957) pojawili 
się w około 100 filmach krótko i pełno-
metrażowych, początkowo niemych, a 
od 1929 roku także dźwiękowych.  Flip, 
grany przez Stana Laurela, był niewysoki 
i chudy, natomiast Flap, grany przez 
Olivera Hardy’ego – wysoki i gruby. 
Większość fabuły komedii z ich udzia-
łem opierała się na gagach, w których 
niezdarny i roztargniony Stan sprowadzał 
na siebie i swojego energicznego, lecz 
niezbyt roztropnego kompana różnora-
kie kłopoty. Filmy z udziałem Laurela i 
Hardy’ego stały się bardzo popularne na 
całym świecie. 
   Kino było wynalazkiem rewolucyjnym 
dało ludziom przedsmak nieśmier-
telności, utrwalało bowiem nie tylko 
wierny wizerunek człowieka, ale także 
wykonywane przez niego ruchy. O sile 
sugestywności ruchomego obrazu najle-
piej świadczy fakt, że pierwsi widzowie 
uciekali z przerażenia z sali kinowej, 
widząc kadr z uciętymi nogami akto-
rów lub pociąg pędzący wprost na nich. 
Celuloid pod koniec XIX wieku, był 
technologiczną sensacją, ale z punktu wi-
dzenia współczesnych nośników danych, 
jest ulotny jak kamfora. To  łatwopalne 
tworzywo wrażliwe na działanie światła 
i powszechnych w naturze czynników 
chemicznych, nie zagwarantowało wielu 
z pierwszych filmów fizycznej nieśmier-
telności. Niemiecka Kinoteka szacuje że 
nawet 90% niemych filmów nie prze-
trwało do naszych czasów. Wiele filmo-
wych arcydzieł bezpowrotnie przepadło 
w nurcie historii, niespokojny XX wiek 
nie był szczególnie łaskawy dla tych dóbr 
kultury. Kino od początku traktowane 
było jako niska forma sztuki, przezna-
czona dla masowego, słabo wyrobionego 
odbiorcy. Nie przykładano więc większej 
wagi do ochrony taśm filmowych, co  jak 
się okazało dla wielu z nich okazało się 
tragiczne w skutkach. 

Krzysztof Kowsz

W tym roku mija 70 – ta rocznica śmierci Haralda Madsena ostatniego z pary komików duńskich, którzy na początku XX wieku nakręcili 
cykl filmów o „Pacie i Pataszonie”, który stał się późniejszym pierwowzorem amerykańskiego filmu  o przygodach „Flipa i Flapa.”

Carl Schenstrom i Harald Madsen w serii 
filmów o przygodach „Pata i Pataszona”.

Ponadto w niektórych odcinkach występował  znany komik francuski Max Linder, 
którego Charles Chaplin nazywał swoim mistrzem. Grał zazwyczaj lowelasa i modnisia 
paradującego na ekranie z wąsikiem, w cylindrze i eleganckim ubraniu z laseczką w dłoni.

W 1919 roku duński reżyser i 
scenarzysta filmowy Lau Lauritzen 
nakręcił pierwsze odcinki filmów o 

„Pacie i Pataszonie”.

W niektórych odcinkach grali wybitni 
komicy m.in. komik niemiecki 

-  Karl Valentin, nazywany Charlie 
Chaplinem z Niemiec.

W większości odcinków o przygodach „Pata i Pataszona” oprócz tytułowych 
bohaterów grała wybitna gwiazda duńskiego filmu niemego  - Asta Nielsen.
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HISTORIA HI STORI A /  PRZETARGI

  Loch Ness to jezioro polodowcowe 
leżące w północnej Szkocji ma 37 km 
długości oraz 1, 5 km szerokości. Jego 
maksymalna głębokość wynosi aż 220 
metrów. Jest to największe jezioro wysp 
brytyjskich pod względem objętości 
wody jaka się w nim znajduje. Jezioro 
cechuje mała przejrzystość, rzeki wpa-
dające do niego niosą duże ilości torfu 
co sprawia, że woda jest mętna. Trzeba 
jeszcze zaznaczyć, że pomimo położe-
nia jezioro nigdy nie zamarza  zimą. 
  Potwór rzekomo żyjący w jeziorze nie 
jest wymysłem XX wiecznym, podob-
no natknęli się na niego już rzymscy 
legioniści a w żywotach św. Kolumby 
(521 -597) możemy wyczytać, że około 
565 roku napotkał on grupę Piktów, 
którzy grzebali człowieka zabitego 
przez potwora i wskrzesił zmarłego. 
Według innej wersji tej historii miał on 
uratować zaatakowanego człowieka, 
odstraszając potwora znakiem krzyża.  
Święty Kolumba, obok św. Patryka i 
św. Brygidy, jest jednym z głównych 
patronów Irlandii. W następnych stu-
leciach był on widziany kilkukrot-
nie, jednak międzynarodowy rozgłos 
zdobył w latach 30 – tych XX wieku. 
Wtedy powstały też pierwsze zdjęcia 
i pierwsze filmy, które przedstawiały 
rzekomego potwora. Teraz wiemy, że 
wiele z nich było oszustwami np. jak 
to najsłynniejsze zdjęcie potwora. Po 
wielu latach okazało się, że przedsta-
wia ono zabawkową łódź podwodną z 
przyczepioną gumową szyją. Jednak nie 
tylko zdjęcia i filmy fałszowano, jeden 
z łowców sensacji udawał, że znalazł 
kości plezjozaura przy brzegu jeziora, 
te plotki jednak łatwo było zdemen-
tować, ponieważ wokół zbiornika nie 
występowały formacje skalne, gdzie 
kości mogłyby się zachować. Próbo-
wano także wpuszczać wielokrotnie 
do zbiornika różne wyrośnięte ryby, 
żeby zdobyć międzynarodową sławę za 
rozwiązanie zagadki.  Jednak nie będę 
dłużej się na tym skupiać bo nie ma to 
nic wspólnego z nauką.  
   Za nim wytłumaczmy sobie czym 
może być potwór, powiedzmy sobie 
kilka słów o nim. Jest to jedna z naj-
większych zagadek kryptozologii. 
Według relacji  świadków, którzy uwa-
żają, że go widzieli oraz analizy zdjęć 
posiada on długą szyję zakończoną 
paszczą często porównywaną do trąby 

słonia. Jego grzbiet posiada jeden lub 
dwa garby a skóra ma szary odcień. 
Co do wielkości zazwyczaj pojawia 
się długość 6 metrów, choć są i tacy co 
podawali 8 – 15 metrów. Co ciekawe 
kilkoro ludzi widziało potwora na 
lądzie jak się wygrzewał na słońcu lub 
polował. Według mnie są to opowieści 
całkowicie wyssane z palca. Tak duże 
zwierzę pozostawiłoby ślady, odciski w 
błocie, połamane gałęzie, wygniecione 
trawy czy resztki po zjedzonym posiłku. 
Żadnych takich dowodów nigdy nie 

zaobserwowano. 
   Ludzie wierzący, że w jeziorze żyje 
potwór, najczęściej uważają, że jest on 
gatunkiem plezjozaura, który przetrwał 

wymieranie kredowe. Jako dowód 
podają oni przykład latimerii – ryby, 
która rzekomo wymarła miliony lat 
temu.  W 1938 roku wyłowiono żywy 
okaz tej ryby u ujścia jednej z rzek po-
łudniowej Afryki. Jednak plezjozaury 
były dużo większymi zwierzętami i 
jest bardzo wątpliwe, aby mogły prze-
trwać wymieranie kredowe i dożyć do 
czasów współczesnych. Zakładając, że 
udało by się im, zostaje dużo innych 
problematycznych zagadnień. Po pierw-
sze plezjozaury uważane są za gady 

zmiennocieplne, współczesne gatunki 
gadów morskich np. krokodyle żyją 
w klimacie tropikalnym, gdzie wyższa 
temperatura wody pozwala im osiągać 

wyższą temperaturę ciała. Natomiast 
średnia temperatura Jeziora Loch Ness 
wynosi 5,5 stopnia Celsjusza a  w takiej 
temperaturze mogłoby jedynie przeżyć 
tylko zwierzę stałocieplne. Jednak, aby 
przeżyć musiałoby mieć odpowiednią 
ilość pokarmu. Badania przeprowa-
dzone, ustaliły, że światło słoneczne 
dociera tylko na 3 metry w głąb Jeziora 
Loch Ness, oznacza to, że jezioro jest 
ubogie w plankton a także w ryby, które 
się nim żywią. Populacja plezjozaurów, 
aby móc się rozmnażać musiała by 
wynosić co najmniej 20 – 30 osobni-
ków. W związku z tym zwierzęta te nie 
znalazłoby w jeziorze odpowiedniej 
ilości pokarmu.  Kolejnym argumentem 
jest brak echolokacji tych zwierząt. 
Plezjozaury żyły w czystych wodach i 
wykorzystywały jedynie zmysł wzro-
ku. Natomiast jezioro Loch Ness jest 
mętne i niewiele w nim widać, aby tak 
duże zwierzę mogłoby polować w tak 
ciężkich warunkach, konieczna by była 
echolokacja. Warto by też zwrócić uwa-
gę na aspekt oddychania plezjozaurów, 
musiałby one wynurzać się co najmniej 
kilka razy w ciągu dnia, aby zaczerpnąć 
powietrza.  Dlatego, jakby żyły w jezio-
rze plezjozaury dosyć często można by 
było je zauważyć. A na koniec chyba 
najważniejszy argument Jezioro Loch 
Ness powstało po epoce lodowcowej, 
czyli całkiem niedawno. Oznacza to, 
że przez 66 milionów lat plezjozaury 
musiałby żyć gdzie indziej by finalnie 
dostać się do jeziora. Oczywiście ist-
nieje hipoteza, że jezioro miało kiedyś 
połączenie z oceanem, ale jeżeli historia 
ta jest prawdziwa powinniśmy w innym 
miejscu na ziemi znaleźć skamieniałości 
potwierdzające tą teorię. Jak dotąd nie 
znalezioną żadnych kości plezjozaurów 

datowanych na mniej niż 66 mln. lat.
   Więc co jeszcze może być potworem 
z Loch Ness, być może ludzie co się 
z nim  spotkali widzieli różne rodzaje 
ryb. W jeziorze żyją szczupaki, węgo-
rze i pstrągi. Nie są to wielkie okazy, 
węgorze dorastają maksymalnie do 
2 metrów długości. Niektóre ryby 
wpływają do szkockich jezior na tarło, 
przykładem tego może być jesiotr z 
reguły osiąga on długość około 4 me-
trów, chociaż w Rosji złowiono kiedyś 
okaz 8 metrowy. Jednak wątpliwe jest, 
żeby tak duża ryba mogła się pojawić 
w Jeziorze Loch Ness. Największy 
okaz jaki zaobserwowano w okolicy a 
dokładnie w rzece Ness miał 3 metry 
długości. Do opisu potwora najlepiej 
by pasowała ryba zwana wstęgorem, 
porusza się ona wężowatymi ruchami 
dorasta maksymalnie do 10 metrów, 
chociaż są doniesienia nawet i o okazach 
17 metrowej długości. W jednym ze 
szkockich jezior złapano 3 metrowego 
wstęgorza. Oprócz plezjozaurów i daw-
no wymarłych ryb, próbuje się wyjaśnić 
zagadkę potwora innymi zwierzętami. 
Wskazywano m.in. na foki, lwy morskie 
różnego rodzaju ptactwo wodne, czy 
nawet na słonia. W latach 30 – tych XX 
wieku w okolicach jeziora obozował 
cyrk opiekun pozwolił słoniowi się 
w nim wykąpać. Rzeczywiście trąba 
słonia przypomina potwora na tym niby 
sfabrykowanym zdjęciu. Niektóre rela-
cje o rzekomym spotkaniu z potworem, 
mogą być skutkiem powstawania fal na 
jeziorze. Po przepłynięciu łodzi powsta-
je tzw. kilwater, jak już wspomnieliśmy 
jezioro nie jest szerokie. Jeśli łódź prze-
pływa przez jej środek to powstałe przez 
nią fale, kiedy dotrą do brzegu i się od 
niego odbiją, mogą powrócić i nałożyć 
się na siebie. Powstaje wtedy dziwnie 
wyglądająca fala, która przypomina 
garb. Zdjęcie potwora z lat 50 –tych XX 
wieku przedstawia prawdopodobnie 
taką falę. Symulowano kilka lat temu 
przepłynięcie łodzi dokładnie w tym 
samym miejscu i powstały kilwater jest 
bardzo podobny jak ten ze zdjęcia. Wy-
jaśnieniem może być też swobodna fala 
stojąca zwana sejszą. Sejsze powstają 
w zamkniętych zbiornikach wodnych i 
mogą mieć różne przyczyny. W jeziorze 
Loch Ness powstają one przez miesza-
nie się zimnej wody z głębin z cieplejszą 
wodą z powierzchni. Powierzchnia 
jeziora podnosi się nieznaczenie ku 
ośrodkowi niżowemu a opada w wyżu. 
Fale te mogą sprawiać, że drewnianą 
kłodę, która płynie pod wiatr można 
zinterpretować jako płynięcie jakiegoś 
nieznanego stworzenia. 

   Przez ostatnie 100 lat około 1000 osób 
rzekomo widziało potwora w wodach 
jeziora. Ilu z nich tak naprawdę ujrzało 
coś niezwykłego?  Tego z pewnością się 
nigdy nie dowiemy, ponieważ każda z 
nich jest przekonana, że to właśnie jej 
ukazała się słynna tajemnicza bestia. 
Należy pamiętać, że psychika ludzka 
jest zgubna, człowiek posiada naturalne 
dążenie do realizacji celów. Jeżeli więc 
przyjeżdżamy nad jezioro to mamy 
pewne oczekiwania i chcemy, żeby to 
nam właśnie stwór się ukazał. Wielu 
ludzi właśnie takie myślenie zwiodło, 
byli tak zafascynowani faktem bliskiego 
obcowania z potworem, że ich mózg 
zinterpretował normalną rybę, ptaki, 
kłody, kilwater jako coś niezwykłego 
i tajemniczego. Dodatkowo miejscowi 
żyjący z turystki nakręcają całą sytuację. 
Rejon ten rozwinął się pod tym wzglę-
dem przez ostatnie dziesięciolecia a 
potwór z Loch Ness stał się symbolem 
Szkocji tak jak symbolem Krakowa jest 
Smok Wawelski. 
  Większość legend o potworach ma 
zawsze jakieś uzasadnienie jednak tak 
naprawdę są one jeszcze zabarwione 
wyobraźnią i tak na pewno jest w tym 
przypadku, ponieważ przez lata do Loch 
Ness zostało wysłane wiele ekspedycji 
naukowych i żadna nie dostarczyła żad-
nych dowodów naukowych na istnienie 
potwora. Początkowo badania sonarowe 
wskazywały na istnienie czegoś niezwy-
kłego. Jednak z czasem ze wzrostem 
wiedzy na temat siedlisk wodnych 
wszystkie niepewności zostały rozwia-
ne. W 2003 roku przebadano jezioro na 
najszerszą skalę przy użyciu nawigacji 
satelitarnej oraz ponad 600 wiązek so-
narowych. Sprawdzono każdy skrawek 
zbiornika, potwierdziło opinię, że na 
dnie jeziora nie ma wodnych jaskiń w 
których jakieś stworzenia mogłyby się 
ukrywać. Nie znaleziono nic nie zwy-
kłego. Naukowcy doszli do wniosku, 
że potwór nie istnieje. Opowieści o 
potworach z jezior są niezwykle popu-
larne nie tylko w Szkocji , większość 
krajów ma swojego potwora z Loch 
Ness, występują one w wielu krajach 
Europy, obu Ameryk czy Oceanii. Jed-
nym z najbardziej znanym jest szwedzki 
Storsjoodjuret. Polska też miała swoje 
epizody z wodnym potworami na po-
czątku XX wieku jednego widziano w 
powiecie miechowskim, inny zagościł 
do Jeziora Zegrzyńskiego. Nawet nie-
wielkie tatrzańskie jeziora nie są wolne 
od tego rodzajów opowieści, rzekomo 
w Morskim Oku pływał kiedyś stwór 
wyglądający jak ryba, ale posiadający 
baranią głowę.  

Krzysztof Kowsz

Wędrowanie „Szlakiem słynnych postaci”

Śladami najsłynniejszej zagadki kryptozologii- Potwora z  Loch Ness

Ludzie wierzący, że w jeziorze żyje potwór, najczęściej uważają, że jest on 
cudownie ocalonym gatunkiem plezjozaura. Co ciekawe kilkoro ludzi widziało 

potwora na lądzie jak się wygrzewał na słońcu lub polował.

Jezioro Loch Ness w tle średniowieczny zamek Urquhart. To wokół jego 
murów najczęściej był widywany potwór

Najsłynniejsze zdjęcie Potwora z Loch 
Ness. Po wielu latach okazało się, że 
przedstawia ono zabawkową łódź 
podwodną z przyczepioną gumową szyją.

Muzeum Potwora z Loch Ness w Drumnadrochit.

Należy pamiętać, że psychika ludzka jest zgubna, człowiek posiada naturalne 
dążenie do realizacji celów. Jeżeli więc przyjeżdżamy nad jezioro to mamy 

pewne oczekiwania i chcemy, żeby to nam właśnie stwór się ukazał.

„Jak się nie ma co się lubi , to się lubi co się ma”. Na koniec wycieczki na 
osłodę pozostaję więc nam zrobić tylko zdjęcie z atrapą Nessiego.

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 boksu garażowego.

Sprzedaż boksu garażowego nr 1 o pow. użytkowej 116,50 m2 usytuowanego w budynku użytkowym, parterowym, niepodpiwniczonym położonym w zabudowie zwartej przy ul. Władysława Reymonta 
w Lubsku. W budynku wydzielono pięć dwustanowiskowych boksów garażowych mogących stanowić odrębny przedmiot własności.Sprzedaż boksu garażowego następuje z jednoczesną sprzedażą gruntu 
w udziale 20/100 w działce oznaczonej nr 537/1 o pow. 0,2584 ha położonej w obrębie 3 miasta Lubsko przy ul. Władysława Reymonta. Działka w kształcie nieforemnym. Teren płaski z lekkim spadkiem w 
kierunku zachodnim. Na działce poza budynkiem znajduje się plac manewrowy utwardzony tłuczniem. Przez działkę przebiegają podziemne sieci techniczne: energetyczna NN oraz komunalne: wodna 25 
i 32, kanalizacyjna 250. Armatura studzienek kanalizacyjnych usytuowana na placu manewrowym. Na części granicy wschodniej i zachodniej ogrodzenie z elementów metalowych z bramą wjazdową od 
strony wschodniej. Dostęp do nieruchomości poprze drogę wewnętrzną od strony ul. Władysława Reymonta. W pobliżu pozostałe sieci przesyłowe. Stan techniczny budynku zły (zarówno boks garażowy jak 
i cały budynek do kapitalnego remontu).Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1R/00054273/5. 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 zbywanej nieruchomości. Cena wywoławcza 
w pierwszym przetargu wynosi 19.000,00 złotych Wadium wynosi 3.000 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 23 sierpnia 2019r. o godz. 9:00 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 7821w terminie do 19 sierpnia 2019r. 

*
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż boksu garażowego.
Sprzedaż boksu garażowego nr 2 o pow. użytkowej 122,30 m2 usytuowanego w budynku użytkowym, parterowym, niepodpiwniczonym położonym w zabudowie zwartej przy ul. Władysława Reymonta 
w Lubsku. W budynku wydzielono pięć dwustanowiskowych boksów garażowych mogących stanowić odrębny przedmiot własności.Sprzedaż boksu garażowego następuje z jednoczesną sprzedażą gruntu 
w udziale 20/100 w działce oznaczonej nr 537/1 o pow. 0,2584 ha położonej w obrębie 3 miasta Lubsko przy ul. Władysława Reymonta. Działka w kształcie nieforemnym. Teren płaski z lekkim spadkiem w 
kierunku zachodnim. Na działce poza budynkiem znajduje się plac manewrowy utwardzony tłuczniem. Przez działkę przebiegają podziemne sieci techniczne: energetyczna NN oraz komunalne: wodna 25 
i 32, kanalizacyjna 250. Armatura studzienek kanalizacyjnych usytuowana na placu manewrowym. Na części granicy wschodniej i zachodniej ogrodzenie z elementów metalowych z bramą wjazdową od 
strony wschodniej. Dostęp do nieruchomości poprze drogę wewnętrzną od strony ul. Władysława Reymonta. W pobliżu pozostałe sieci przesyłowe. Stan techniczny budynku zły (zarówno boks garażowy jak 
i cały budynek do kapitalnego remontu).Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1R/00054273/5. 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 zbywanej nieruchomości. Cena wywoławcza 
w pierwszym przetargu wynosi 20.000,00 złotych Wadium wynosi 3.000 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 23 sierpnia 2019r. o godz. 9:00 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 7821w terminie do 19 sierpnia 2019r.

*
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż boksu garażowego.
Sprzedaż boksu garażowego nr 3 o pow. użytkowej 122,30 m2 usytuowanego w budynku użytkowym, parterowym, niepodpiwniczonym położonym w zabudowie zwartej przy ul. Władysława Reymonta 
w Lubsku. W budynku wydzielono pięć dwustanowiskowych boksów garażowych mogących stanowić odrębny przedmiot własności.Sprzedaż boksu garażowego następuje z jednoczesną sprzedażą gruntu 
w udziale 20/100 w działce oznaczonej nr 537/1 o pow. 0,2584 ha położonej w obrębie 3 miasta Lubsko przy ul. Władysława Reymonta. Działka w kształcie nieforemnym. Teren płaski z lekkim spadkiem w 
kierunku zachodnim. Na działce poza budynkiem znajduje się plac manewrowy utwardzony tłuczniem. Przez działkę przebiegają podziemne sieci techniczne: energetyczna NN oraz komunalne: wodna 25 
i 32, kanalizacyjna 250. Armatura studzienek kanalizacyjnych usytuowana na placu manewrowym. Na części granicy wschodniej i zachodniej ogrodzenie z elementów metalowych z bramą wjazdową od 
strony wschodniej. Dostęp do nieruchomości poprze drogę wewnętrzną od strony ul. Władysława Reymonta. W pobliżu pozostałe sieci przesyłowe. Stan techniczny budynku zły (zarówno boks garażowy jak 
i cały budynek do kapitalnego remontu).Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1R/00054273/5. 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 zbywanej nieruchomości. Cena wywoławcza 
w pierwszym przetargu wynosi 20.000,00 złotych Wadium wynosi 3.000 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 23 sierpnia 2019r. o godz. 9:00 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 7821w terminie do 19 sierpnia 2019r. 

*
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż boksu garażowego.
Sprzedaż boksu garażowego nr 4 o pow. użytkowej 122,30 m2 usytuowanego w budynku użytkowym, parterowym, niepodpiwniczonym położonym w zabudowie zwartej przy ul. Władysława Reymonta 
w Lubsku. W budynku wydzielono pięć dwustanowiskowych boksów garażowych mogących stanowić odrębny przedmiot własności.Sprzedaż boksu garażowego następuje z jednoczesną sprzedażą gruntu 
w udziale 20/100 w działce oznaczonej nr 537/1 o pow. 0,2584 ha położonej w obrębie 3 miasta Lubsko przy ul. Władysława Reymonta. Działka w kształcie nieforemnym. Teren płaski z lekkim spadkiem w 
kierunku zachodnim. Na działce poza budynkiem znajduje się plac manewrowy utwardzony tłuczniem. Przez działkę przebiegają podziemne sieci techniczne: energetyczna NN oraz komunalne: wodna 25 
i 32, kanalizacyjna 250. Armatura studzienek kanalizacyjnych usytuowana na placu manewrowym. Na części granicy wschodniej i zachodniej ogrodzenie z elementów metalowych z bramą wjazdową od 
strony wschodniej. Dostęp do nieruchomości poprze drogę wewnętrzną od strony ul. Władysława Reymonta. W pobliżu pozostałe sieci przesyłowe. Stan techniczny budynku zły (zarówno boks garażowy jak 
i cały budynek do kapitalnego remontu).Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1R/00054273/5. 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 zbywanej nieruchomości. Cena wywoławcza 
w pierwszym przetargu wynosi 20.000,00 złotych Wadium wynosi 3.000 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 23 sierpnia 2019r. o godz. 9:00 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 7821w terminie do 19 sierpnia 2019r.

*
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż boksu garażowego.
Sprzedaż boksu garażowego nr 1 o pow. użytkowej 14,90 m2 usytuowanego w budynku użytkowym, parterowym, niepodpiwniczonym położonym w zabudowie zwartej przy ul. Emilii Plater nr 33 w Lubsku. Boks 
garażowy o podstawowym standardzie. Brama drewniana. W budynku nr 33 wydzielono osiem jednostanowiskowych boksów garażowych mogących stanowić odrębny przedmiot własności.Sprzedaż boksu 
garażowego następuje z jednoczesną sprzedażą gruntu w udziale 57/1000 w działce oznaczonej nr 238/2 o pow. 0,0611 ha położonej w obrębie 3 miasta Lubsko przy ul. Emilii Plater 31-33. Działka w kształcie 
prostokąta, teren płaski. Na działce znajdują się dwa budynki garażowe nr 31 i nr 33, w których usytuowanych jest łącznie 18 boksów garażowych oraz plac manewrowy utwardzony tłuczniem. Nieruchomość 
leży na terenie wyposażonym w uzbrojenie komunalne w pełnym zakresie tj. w sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej, sieć energetyczną, gazową i telekomunikacyjną. Dostęp do nieruchomości poprze 
drogę gruntową od strony ul. Emilii Plater. Stan techniczny budynku zły (zarówno boks garażowy jak i cały budynek do kapitalnego remontu).Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta 
KW Nr ZG1R/00054269/4. 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 zbywanej nieruchomości. Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 6.700,00 złotych Wadium wynosi 1.000 złotych. PRZETARG na ww. 
nieruchomość odbędzie się 30 sierpnia 2019r. o godz. 9:00 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 7821w terminie do 27 sierpnia 2019r.

*
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż boksu garażowego.
Sprzedaż boksu garażowego nr 8 o pow. użytkowej 15,60 m2 usytuowanego w budynku użytkowym, parterowym, niepodpiwniczonym położonym w zabudowie zwartej przy ul. Emilii Plater nr 33 w Lubsku. Boks 
garażowy o podstawowym standardzie. Brama drewniana. W budynku nr 33 wydzielono osiem jednostanowiskowych boksów garażowych mogących stanowić odrębny przedmiot własności.Sprzedaż boksu 
garażowego następuje z jednoczesną sprzedażą gruntu w udziale 60/1000 w działce oznaczonej nr 238/2 o pow. 0,0611 ha położonej w obrębie 3 miasta Lubsko przy ul. Emilii Plater 31-33. Działka w kształcie 
prostokąta, teren płaski. Na działce znajdują się dwa budynki garażowe nr 31 i nr 33, w których usytuowanych jest łącznie 18 boksów garażowych oraz plac manewrowy utwardzony tłuczniem. Nieruchomość 
leży na terenie wyposażonym w uzbrojenie komunalne w pełnym zakresie tj. w sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej, sieć energetyczną, gazową i telekomunikacyjną. Dostęp do nieruchomości poprze 
drogę gruntową od strony ul. Emilii Plater. Stan techniczny budynku zły (zarówno boks garażowy jak i cały budynek do kapitalnego remontu).Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta 
KW Nr ZG1R/00054269/4. 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 zbywanej nieruchomości. Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 7.000,00 złotych Wadium wynosi 1.000 złotych. PRZETARG na ww. 
nieruchomość odbędzie się 30 sierpnia 2019r. o godz. 9:00 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 7821w terminie do 27 sierpnia 2019r.

*
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż boksu garażowego.
Sprzedaż boksu garażowego nr 7 o pow. użytkowej 11,90 m2 usytuowanego w budynku użytkowym, parterowym, niepodpiwniczonym położonym w zabudowie zwartej przy ul. Emilii Plater nr 31 w Lubsku. 
Boks garażowy o podstawowym standardzie. Brama drewniana. W budynku nr 31 wydzielono dziesięć jednostanowiskowych boksów garażowych mogących stanowić odrębny przedmiot własności.
Sprzedaż boksu garażowego następuje z jednoczesną sprzedażą gruntu w udziale 45/1000 w działce oznaczonej nr 238/2 o pow. 0,0611 ha położonej w obrębie 3 miasta Lubsko przy ul. Emilii Plater 31-
33. Działka w kształcie prostokąta, teren płaski. Na działce znajdują się dwa budynki garażowe nr 31 i nr 33, w których usytuowanych jest łącznie 18 boksów garażowych oraz plac manewrowy utwardzony 
tłuczniem. Nieruchomość leży na terenie wyposażonym w uzbrojenie komunalne w pełnym zakresie tj. w sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej, sieć energetyczną, gazową i telekomunikacyjną. Dostęp do 
nieruchomości poprze drogę gruntową od strony ul. Emilii Plater. Stan techniczny budynku zły (zarówno boks garażowy jak i cały budynek do kapitalnego remontu).Dla nieruchomości gruntowej prowadzona 
jest księga wieczysta KW Nr ZG1R/00054269/4. 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 zbywanej nieruchomości. Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 5.400,00 złotych Wadium wynosi 700 złotych. PRZETARG 
na ww. nieruchomość odbędzie się 30 sierpnia 2019r. o godz. 9:00 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 7821w terminie do 27 sierpnia 2019r
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 PRZETARGI  /  SPORT SPORT
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 drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego.

Sprzedaż lokalu użytkowego o pow. użytkowej 41,34 m2 składającego się z sali sprzedaży i 2 pomieszczeń zaplecza, usytuowanego na parterze budynku mieszkalno-użytkowego, dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego położonego przy ul. Chrobrego 4 w 
Lubsku w zabudowie zwartej. Lokal wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną. Brak ogrzewania. Lokal o podstawowym standardzie do remontu (zły stan podłóg, instalacje wewnętrzne, stolarka okienna i drzwiowa do 
wymiany). Wejście do lokalu od strony ul. Chrobrego. Sprzedaż lokalu użytkowego następuje z jednoczesną sprzedażą gruntu zabudowanego dwoma budynkami mieszkalnymi, jednym budynkiem mieszkalno - użytkowym i czteroma budynkami niemieszkalnymi, 
oznaczonego działką 155/3 o powierzchni 580 m2 w udziale 16/100 położonego w obrębie 3 miasta Lubsko przy ul. Chrobrego 4-6A-6B. Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1R/00019597/5. 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. Pierwszy przetarg na sprzedaż 
nieruchomości odbył się 3 czerwca 2019r. i zakończył się wynikiem negatywnym.Cena wywoławcza w drugim przetargu wynosi 46.000,00 złotych Wadium wynosi 4.000 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 26 sierpnia 2019r. o godz. 10:15 w 
sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub na konto 
Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821w terminie do 21 sierpnia 2019r.

*
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż budynku biurowego.
Sprzedaż budynku biurowego o pow. użytkowej 282,10 m2 (pow. do wynajęcia 216 m2), dwukondygnacyjnego w zabudowie zwartej położonego przy Al. Niepodległości 8 w Lubsku. W budynku znajdują się pomieszczenia biurowe, 2 pomieszczenia gospodarcze, 
kotłownia, 2 wc, korytarz, klatka schodowa i wiatrołap. Budynek wyposażony jest w pełny zakres instalacji wewnętrznych: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, telefoniczną oraz centralne ogrzewanie z kotłowni lokalnej na gaz ziemny bez kotła gazowego, 
ciepła woda z podgrzewaczy elektrycznych. Budynek w dobrym stanie technicznym.Sprzedaż budynku następuje z jednoczesną sprzedażą gruntu oznaczonego działką nr 278 o pow. 176 m2 położonego w obrębie 3 miasta Lubsko przy Al. Niepodległości 8. Działka 
w kształcie prostokąta, wydzielona po obrysie budynku. Dostęp do nieruchomości odbywa się bezpośrednio z drogi publicznej. Ze względu na łatwy dostęp komunikacyjny pieszy oraz do wszystkich dróg głównych miasta, jak również zlokalizowany w bliskim 
sąsiedztwie parking lokalizację budynku należy uznać za dogodną. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1R/00030499/1. 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 zbywanej nieruchomości. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się 10 czerwca 2019r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Cena 
wywoławcza w drugim przetargu wynosi 300.000,00 złotych Wadium wynosi 25.000 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 26 sierpnia 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 7821w terminie do 21 sierpnia 2019r.

Rozmawiamy z Prezesem i zarazem 
pierwszym trenerem Budowlanych 
Lubsko oraz zawodnikiem Stanisła-
wem Słobodzianem. Na początek 
pytania do trenera Słobodziana.

Magazyn Lubski: Budowlani Lub-
sko zakończyli sezon na 7 miejscu z 
dorobkiem 45 punktów.
Czy to jest dobry wynik czy może 
plany były inne?
Stanisław Słobodzian: Uważam, że 
zespół osiągnął bardzo dobry wynik. 
Choć założeniem przed rundą rewan-
żową była pierwsza piątka, to jednak 
biorąc pod uwagę fakt, że drużyna po 
10 pierwszych kolejkach zdobyła 7 
pkt., to końcowe 45 pkt. jest bardzo 
satysfakcjonujące. W każdym meczu 
graliśmy ofensywnie, staraliśmy się 
zawsze próbować narzucić swój styl 
i z tego jestem zadowolony.
ML: Po analizie zdobyczy punkto-
wych widać wyraźnie, że byliście 
raczej zespołem swojego boiska ( 9 
wygranych), a na wyjeździe tylko 4. 
Z czego to wynika?
SS: Przede wszystkim z tego, że 
mamy w Lubsku jedne z najwięk-
szych boisk w województwie. Dzięki 
temu możemy wykorzystywać swoje 
największe atuty czyli grę skrzydło-
wymi. Na wyjazdach niestety boiska 
są raczej wąskie i krótkie i nie pasują 
do naszego stylu. Czasem zabrakło 
rutyny, cwaniactwa oraz wykończenia 
pod bramką przeciwnika.
ML: Którzy zawodnicy zasłużyli 
na wyróżnienie, a którzy zawiedli?
SS: Nie chciałbym nikogo wyróżniać, 
ani mówić kto zawiódł. Tworzymy 
zespół i to my wszyscy odpowiadamy 
za to jak gramy i jak się prezentu-
jemy. Jak już mówiłem wcześniej, 
jestem zadowolony z postawy całego 
zespołu, dlatego uważam, że każdy 
zawodnik, który wystąpił w meczach 
pierwszego zespołu, dał z siebie tyle, 
ile mógł dać w danym dniu.
ML: W kilku meczach zespół tracił 
bramki, a co za tym idzie punkty 
w ostatnich minutach meczu. Czy 
to świadczy o słabej odporności 
psychicznej zespołu?
SS: Nie. Wynika to raczej z faktu, że 
mieliśmy najmłodszy zespół w lidze 
(średnia 21-22 lata) i niestety czasem 
błędy indywidualne miały wpływ na 
końcowy wynik. Zawodnicy maja pra-
wo popełniać błędy. Jeśli poprawimy 
koncentrację przez pełne 90 minut, to 
o wynik na koniec przyszłego sezonu 
będziemy mogli być spokojni.
ML: Niektórzy obserwatorzy (ki-
bice) twierdzą, że do zespołu nie 
są wprowadzani wyróżniający się 
zawodnicy młodego pokolenia, czy 
zgadza się Pan z tą opinią?
SS: Absolutnie się z tym nie zgadzam. 
Jak już wspomniałem wcześniej, 
mamy najmłodszy zespół w lidze. 
Stawiam na młodych zawodników, 
ale wiadomo, że w zespole musi 
być dwóch - trzech doświadczonych 
zawodników. W ostatnich trzech me-
czach sezonu 2018/2019 w pierwszym 
składzie zadebiutowało 16-latek, 
17-latek i dwóch 19-latków.
ML: Proszę o potwierdzenie lub 
zdementowanie pogłosek, że ze-

spół opuszcza dwóch czołowych 
zawodników, chodzi mianowicie o 
bramkarza Szymona Kondyckiego 
i wyróżniającego się we wszystkich 
meczach Radosława Romanow-
skiego.
SS: Na tę chwilę jeszcze nic nie wia-
domo na 100%. Tymi zawodnikami 
są zainteresowane inne kluby z klasy 
okręgowej, ale na razie żadne decyzje 
nie zapadły.

ML: Czy są planowane jakieś 
wzmocnienia zespołu?
SS: Tak. Prawdopodobnie dwa lub 
trzy powroty doświadczonych zawod-
ników oraz dwa transfery z zewnątrz. 
Czy wszystkie te wzmocnienia dojdą 
do skutku? Zobaczymy.
ML: Jakie są plany na nadchodzący 
sezon?
SS: Jeśli zachowamy 100% składu 
z poprzedniego sezonu i dojdzie 

do wzmocnień, 
o których mówi-
łem, to cel jest 
jeden: awans do 
IV ligi.

Teraz pytanie do 
Prezesa Budow-
lanych.
ML: Budowlani 
II awansowali 
do A klasy- to 
chyba sukces 
drużyny pro-
wadzonej przez 
Roberta Micz-
ke? Teraz cze-
ka ich walka o 
utrzymanie.
SS: Oczywiście, 
jak najbardziej 
uważam to za 
sukces trenera 
Roberta i bar-
dzo cieszę się z 
awansu do klasy 
A. Kadra jaką ak-
tualnie dysponu-
je I jak i II zespół 
daje nam możli-
wość rotowania 
zawodnikami, 
co mam nadzieję 
przyniesie pozy-
tywne efekty w 
postaci sporto-
wej rywalizacji. 
Myślę, że II ze-
spół stać będzie 
na uplasowanie 
się w środkowej 
części tabeli.

ML: Proszę też opowiedzieć o in-
nych zespołach Budowlanych Lub-
sko, przybliżyć czytelnikom sztab 
szkoleniowy i plany na nadchodzący 
sezon 2019/2020.
SS: Zgłosiliśmy się do programu 
PZPN odnośnie certyfikacji szkó-
łek piłkarskich. Wkrótce powołany 
zostanie koordynator ds. Szkolenia, 
który będzie nadzorował szkolenie w 
grupach Młodzieżowych. Stawiamy 
na szkolenie dzieci i młodzieży, po-
nieważ wiemy, że jest to przyszłość 
klubu.
Sztab szkoleniowy 2019/2020: 
- Skrzaty, Żaki - Trener Kamil Ko-
lański
- Orliki - Trener Damian Dworczak
- Młodziki - niestety w związku z 
odejściem rocznika 2008 do innego 
klubu powstała luka i tej kategorii 
raczej nie będzie.
- Trampkarz - Trener Robert Ściłba 
lub Dawid Urban
- Juniorzy młodsi - Trener Robert 
Ściłba
- III liga kobiet - Trener Damian 
Dworczak
- II zespół - Trener Robert Miczke
- I zespół - Trener Stanisław Słobo-
dzian
ML: Niedawno MLKS Budowlani 
obchodzili 70 – lecie powstania klu-
bu. Było trochę kontrowersji wokół 
samej imprezy. Chodzi o zaproszo-
nych gości i wyróżnionych działaczy 
i zawodników. Czy mógłby się Pan 
odnieść do tego?
SS: Kontrowersji? Coś słyszałem, ale 
kompletnie nie rozumiem pretensji. 
Mają je przeważnie byli działacze i za-
wodnicy, którzy nie dostali odznaczeń 
na 70-lecie klubu. Pamiętajmy jednak, 
że oni dostali swoje odznaczenia już 5 
lat temu, na 65-lecie. Teraz chcieliśmy 
wyróżnić tych, którzy na przełomie 
ostatnich pięciu lat pomagali lub 
dalej czynnie pomagają klubowi. 
Staraliśmy się nikogo nie pominąć, 
jednak jestem świadomy, że przy 
takim Jubileuszu znajdzie się zawsze 
ktoś niezadowolony.
ML: Jak Pan ocenia te 70 lat ist-

nienia klubu z punktu widzenia 
zawodnika, trenera i Prezesa?
SS: 70 lat to szmat czasu. Jak to w 
piłce bywa nie ominęły nas wzloty 
i upadki. Były awanse i spadki. Naj-
bardziej chyba jednak cieszy fakt, że 
Budowlani Lubsko to klub, który w 
województwie lubuskim ma swoją 
markę. Jesteśmy znani nie tylko w 
naszym środowisku, ale coraz częściej 
także w kraju. Nie mamy się czego 
wstydzić, powinniśmy być dumni 
z klubu, który tak niedawno grał w 
III lidze.
ML: Dziękuję za rozmowę i życzę w 
imieniu swoim i czytelników tylko 
wygranych spotkań.

Teraz pytania do Stanisława Słobo-
dziana - zawodnika. 
ML: Jak wiemy gra Pan jako czyn-
ny zawodnik w rezerwach Budowla-
nych, czyli kondycja dopisuje. Czy-
myślał Pan o zakończeniu kariery 
czy jednak zamierza kontynuować 
przygodę z piłką w dalszym ciągu. 
Czy sprawia to Panu przyjemność? 
SS: Gra w piłkę nożną od dziecka 
sprawiała i w dalszym ciągu sprawia 
mi wielką przyjemność. Jeśli zdrowie 
pozwoli na dalszą grę (choć ostatnie 
półtora miesiąca ubiegłego sezonu 
musiałem odpuścić z powodu kontu-
zji) i trener II zespołu będzie chciał 
skorzystać z moich usług, to myślę, że 
jeszcze w tym sezonie zagram. 
ML: Wakacje spędza Pan na sporto-
wo czy w gronie rodzinnym?
SS: Zdecydowanie w gronie rodzin-
nym.
ML: Czy ma Pan czas na coś innego 
poza piłką nożną? 
SS: Niestety nie. Wszystko podpo-
rządkowane jest piłce: trenowaniu 
pierwszego zespołu, meczom ligo-
wym pierwszego i drugiego zespołu, 
wyjazdom z synem na mecze i tre-
ningi. Do tego dochodzą obowiązki 
prezesa w klubie, a są one naprawdę 
odpowiedzialne i zajmują na co dzień 
dodatkowy czas.

I.G.

CEL JEST JEDEN: AWANS DO IV LIGI

Zespół trampkarzy prowadzony przez Roberta Ściłbę - przyszłość Budowlanych Lubsko

Prezes, trener, zawodnik - Stanisław Słobodzian

Rozmawiamy z 
Karolem Łyczko 
Prezesem LZS 
Kado Górzyn.
Magazyn Lubski: 
Jak Pan jako Pre-
zes klubu ocenia 
mijający sezon?
Karol Łyczko 
(Prezes Kado Górzyn): Uważam, że 
wszyscy spisali się na medal. Zrobili-
śmy historyczny awans do ligi okręgo-
wej. W powietrzu czuć było satysfakcję 
trenera, zawodników, a nawet naszych 
kibiców.
ML: Czy awans przyszedł łatwo czy 
były chwile zwątpienia?
KŁ: Awans był naszym celem, który 
założyliśmy sobie przed sezonem. Mie-
liśmy kilka potknięć i przypadkowego 
walkowera, ale mimo to zawodnicy 
byli skupieni i zdeterminowani do zwy-
cięstwa. Wszyscy ciężko pracowali - i 
opłaciło się.

ML: Cały zespół prezentował się bar-
dzo solidnie, czy wyróżniłby Pan kogoś 
szczególnie, kto według Pana był tym 
zawodnikiem, który wiedzie prym w 
drużynie, kto jest „wodzem”?
KŁ: Ten sezon pokazał, że naszą siłą 
jest kolektyw. Indywidualności zeszły 
na drugi plan. Wyróżniłbym cały zespół.
ML: Życie beniaminka nie jest łatwe, 
czym będziecie chcieli zaskoczyć ry-
wali w Klasie Okręgowej?
KŁ: Trener K. Widerowski wypracował 
sporo ciekawych schematów i sztuczek 
przy stałych fragmentach. W lidze okrę-
gowej będzie tego więcej.
ML: Czy planujecie jakieś wzmoc-
nienia?
KŁ: Prowadzimy rozmowy, ale na teraz 
nic nie mogę potwierdzić.
ML: Jak wyglądają przygotowania do 
nadchodzącego sezonu?
KŁ: Treningi wznawiamy w połowie lip-
ca. Mamy nieco ponad trzy tygodnie na 
przygotowania. Zawodnicy już w okresie 

urlopowym dostali rozpiski treningów 
indywidualnych.
ML: W przeszłości był Pan zawodni-
kiem Budowlanych Lubsko, teraz jako 
Prezes wraz ze swoją drużyną wraca 
Pan na stare śmieci, a może nie tylko 
jako Prezes?
KŁ: Miałem ciekawy okres w Budow-
lanych, naprawdę świetnie wspominam 
ten czas. Zdecydowałem się poszukać 
wyzwań gdzie indziej. Bez wątpienia 
zostanę zawodnikiem klubu z Górzyna, 
lecz to jeszcze nie jest ten moment.

ML: Na pewno w okresie przygoto-
wawczym rozegracie mecze sparin-
gowe, z kim i kiedy?
KŁ: Rozegramy trzy gry kontrolne. 
21.07 godz.17.00 Relax Grabice (stadion 
Górzyn) 31.07 godz.18.00 Carina Gubin 

(Stadion Gubin) 04.08 godz.17.00 Bóbr 
Bobrowice (stadion Bobrowice)
Dziękuję za rozmowę i w imieniu swo-
im i czytelników życzę powodzenia w 
nadchodzącym sezonie.

I.G.

AWANS
BYŁ
NASZYM
CELEM

Dnia 22 czerwca w Gorzowie Wiel-
kopolskim odbyły się mistrzostwa 
województwa lubuskiego w piłce 
nożnej. Drużyna MUKS HAT – TRICK 
LUBSKO została mistrzem Orliczek.
W finale młode zawodniczki z Lub-
ska pokonały swoje rówieśniczki z 
MUKS Kostrzyn 4:1.
Warto dodać po raz kolejny, że MUKS 
Hat-Trick Lubsko to klub, który po-

wstał stosunkowo niedawno, bo 2 
lata temu, a już odnosi duże sukcesy 
. Serdecznie gratulujemy zawod-
niczkom oraz trenerom: Katarzynie 
Nowickiej, Leszkowi Banasiowi oraz 
Edwardowi Osińskiemu. Życzymy 
kolejnych sukcesów w przyszłych 
sezonach piłkarskich.

Red.

ZWYCIĘSTWO ORLICZEK
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W Zielonej Górze na kortach 
MOSiR odbył się 8 czerwca tur-
niej seniorów o Puchar Marszał-
ka Województwa Lubuskiego. 
Zawodnicy naszego Stowarzy-
szenia Tenisa Ziemnego NET spi-
sali się znakomicie. W kat. 50+ 
Zdzisław Krzywiecki - 1, Grze-
gorz Nadriczny – 2, Arkadiusz 
Rawa 4-6. W kat. 60+ Edward 
Hryniewicz - 1, Jerzy Balicki - 2. 
W kat. 70+ Edward Lisicki - 2. 
Z kolei 29 czerwca odbył się na 
kortach ziemnych w Lubsku tur-
niej deblowy, otwierający oficjal-
nie letni sezon. Zwyciężyła para: 
Jerzy Balicki i Grzegorz Łokaj. 
Podczas turnieju wszyscy uczest-
nicy otrzymali okolicznościowe 
upominki. Dla zawodników 
przygotowano również bardzo 
smaczny poczęstunek.

mars

W sobotę 15 czerwca w sali widowisko-
wej Lubskiego Domu Kultury odbyła 
się uroczysta gala z okazji dwulecia 
klubu piłkarskiego MUKS HAT TRICK 
LUBSKO, której główną trenerką i 
jednocześnie panią prezes jest Kata-
rzyna Nowicka. Jak sama powiedziała 
podczas swojego wystąpienia „Zawią-

zując ten zespół wspólnie z rodzicami 
wierzyliśmy głęboko, że tworzymy coś 
nowego, innego oraz stajemy przed 
bardzo dużym wyzwaniem. Z każdym 
miesiącem ten klub i zawodnicy w 
Nim grający potwierdzili naszą wiarę i 
budowali ją za każdym razem od nowa. 
Tak działo się w dniach naszych sukce-

sów i niepowodzeń. W tych chwilach 
zwątpienia, każdego z zawodników i 
rodziców czy też mnie dostrzegałam 
zawszę małą iskierkę radości, takiej 
radości jakie ma dziecko, gdy strzeli 
wymarzonego gola. Dla tych chwil 
warto było tworzyć tę drużynę, bo przez 
te 24 miesiące osiągnęliśmy bardzo 
dużo .” Trzeba w tym 
miejscu przypomnieć, 
iż drużyna przez ostat-
nie dwa lata zdobyła 
m.in.: 1 miejsce w li-
dze Żaka, 4 miejsce w 
województwie „Z po-
dwórka na Stadion”, 
1 miejsce w lidze Or-
liczek ( Mistrzostwa 
Województwa ), 1 
i 3 miejsce w lidze 
Orlika. Serdecznie 

gratulujemy wszystkim, którzy przy-
łożyli się, aby klub działał na terenie 
naszego miasta. Szczególne podzięko-
wania należą się trenerom: Katarzynie 
Nowickiej, Leszkowi Banasiowi oraz 
Edwardowi Osińskiemu oraz dwóm 
panią, które są odpowiedzialne za 
perfekcyjną działalność organizacyjno – 

biurową drużyn tj. Katarzynie Borowej 
i Annie Franczak.
Doskonałym podsumowaniem dwóch 
lat działalności klubu może być cytat: 
„Nigdy nie rezygnuj z osiągnięcia celu 
tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga 
czasu. Czas i tak upłynie,,.

Red.
Rozmawiamy z trenerem Sparty Mier-
ków Jarosławem Wysokińskim.
Magazyn Lubski: Jak Pan jako trener 
ocenia mijający sezon?
Jarosław Wysokiński: Jeżeli chodzi o 
stronę sportową, to 9 miejsce nie zado-
wala nas, liczyliśmy na wyższą pozycję 
w tabeli. Cieszy mnie natomiast to, że 
mimo problemów drużyna stanowiła 
jedność i walczyła do końca.
ML: Przez cały sezon borykaliście się 
z kłopotami finansowymi, miało to na 
pewno duży wpływ na grę całego se-
zonu. Jak radziliście sobie z tą trudną 
sytuacją?
JW: Było ciężko, dzięki ludziom do-
brej woli i szczodrego serca mogliśmy 
dokończyć rozgrywki. Z tego miejsca 
chciałbym im serdecznie podziękować 
za bezinteresowną pomoc. W naszym 
przypadku liczyła się każda złotówka. 
ML: Którego z zawodników wyróżnił-
by Pan szczególnie?
JW: Nie chciałbym nikogo szczególnie 
wyróżniać. Sparta to kolektyw, sta-
nowimy zgrany zespół. Cała drużyna 
zasługuje na pochwałę za serce, które 
zostawiła na boisku.
ML: Czy w nadchodzącym sezonie 
planujecie jakieś wzmocnienia?
JW: Z tego co wiem, to zarząd Sparty 
myśli o wzmocnieniu drużyny. Prowa-
dzone są rozmowy, ale jeszcze jest za 
wcześnie na jakieś konkretne nazwiska. 
ML: Jak wyglądają przygotowania do 
nadchodzącego sezonu?
JW: Treningi rozpoczynamy w drugiej 

dekadzie lipca. Każdy z zawodników 
przygotowuje się również indywidualnie 
do nadchodzącego sezonu.
ML: Na pewno w okresie przygoto-
wawczym rozegracie mecze sparin-
gowe, z kim i kiedy?
JW: Tak oczywiście. 27.07. rozegramy 
pierwszy mecz z rywalem zza miedzy, 
beniaminkiem A-klasy czyli z Budow-
lanymi II Lubsko. 11 sierpnia spotkamy 
się z ekipą Granicy Żarki Wielkie.
Chciałbym w imieniu swoim i całego 
zespołu podziękować Magazynowi Lub-
skiemu za rzetelne , nie raz krytyczne ale 
obiektywne relacje z naszych meczów.
Dziękuję za rozmowę i w imieniu swo-
im i czytelników życzę powodzenia w 
nadchodzącym sezonie.

I.G.

SPORT SPORT

…Ja uważam, że w obecnej 
sytuacji musimy postawić 
na pracę z dziećmi i 
młodzieżą, bo choć owoce 
zbierzemy w przyszłości, to 
wrócimy na swoje miejsce i 
odpowiednie tory…

MLKS Budowlani Lubsko obchodzą 
w tym roku jubileusz 70-lecia. O swoje 
spostrzeżenia zapytamy byłego Prezesa 
MLKS , a obecnie Burmistrza Lubska 
Janusza Dudojcia. 
Magazyn Lubski: Był Pan przez wiele 
lat Prezesem Budowlanych Lubsko. 
Czy mógłby Pan przybliżyć okres swego 
prezesowania? 
Janusz Dudojć: Zgadza się, ale nie 
tylko prezesem. W latach 90-tych i do 
2006 trenerem drużyn młodzieżowych, 
od 2007 prezesem i trenerem pierwszej 
drużyny. Zacząłem z grupą ludzi zdeter-
minowanych i przerażonych tragiczną 
sytuacją organizacyjno-finansową klubu 
Budowlani ! Wieloletnie zadłużenie sekcji 
piłki nożnej i tenisa stołowego wobec 
trenerów i instruktorów, hurtowników, 
zero sprzętu sportowego, strefa spadkowa 
w lidze okręgowej, drużyna w rundzie 
jesiennej 2006/2007 kończyła w składzie 
9 osobowym, kluczowi zawodnicy odeszli 
w większości do Mierkowa - oto obraz 
początków. Także bez piłek, bez strojów, 
z długami, słowem - na zero zaczęliśmy 
pracę nowego zarządu. Budowaliśmy 
drużynę, spłacaliśmy zobowiązania finan-
sowe i negocjowaliśmy z wierzycielami. 
Można było podjąć się tego zadania ze 
względu na wspomnianych wspaniałych 
ludzi z zarządu i tych wspomagających …, 
niestety nie było ich wielu, ale za to byli 
konkretni ! Pomogło mi doświadczenie i 
to, że w 2000 r. założyłem klub sportowy 
Dwójka przy szkole podstawowej. Posia-
daliśmy sprzęt sportowy tj. piłki, stroje, 
wiele kontaktów i zaufanie w różnych 
instytucjach, swego rodzaju renomę. 
Jako prezes, trener - prałem jeszcze stroje, 
przygotowywałem wyjazdy, wyżywienie 
itd. Trenerem pierwszej drużyny byłem 
tylko w okresach trudnych, ale za to w 
2013 roku wprowadziłem drużynę do IV 
ligi. Gdy odchodziłem z prac zarządu jako 

prezes, MLKS grał w III lidze. 
ML: Obecnie Budowlani Lubsko 
grają w klasie Okręgowej (7 miejsce w 
poprzednim sezonie). Czy to jest odpo-
wiednie miejsce dla naszego zespołu? 
JD: Licząc z istnieniem klubu Zemszo-
wianka to 100% czasu jaki można było 
grać do tej pory w Lubsku. Więcej ze 
względów obiektywnych nie można. To 
tradycja, to nasza kultura, to dziedzictwo 
! Było raz gorzej raz lepiej. Należy się 
szacunek i dobre słowo za całe 70 lat. 
Myślę że IV liga to optymalne miejsce 
klubu, szkoda że się nie utrzymali. Jed-
nak nieważne, w której lidze, ważne jest 
szkolenie dzieci i młodzieży i codzienna 
pozytywistyczna praca. 
ML: Nie można nie wspomnieć o 
trudnej sytuacji finansowej naszego 
miasta. Jaki ma Pan pomysł na wyjście 
z trudnej sytuacji klubów w całej Gmi-
nie (Budowlani Lubsko, Kado Górzyn, 
Sparta Mierków)? 
JD: Program naprawczy, a za tym zapaść 
finansowa gminy, ma oczywiście wpływ 
na wszystkie sfery życia mieszkańców 
naszej wspólnoty, także w dziedzinie 
kultury fizycznej. W założeniu programu 
naprawczego i ustawy o finansach pu-
blicznych musi być znaczne ograniczenie 
wydatków na stowarzyszenia sportowe i 
nie ma innych możliwości. Jest to kon-

sekwencja nieracjonalnego zarządzania 
naszą gminą. Z tego jesteśmy rozliczani 
przed Regionalną Izbą obrachunkową. Te-
raz musimy podejmować nie zawsze po-
pularne decyzje (tylko pretensje to raczej 
do poprzednika). Program naprawczy miał 
być zbawieniem i instrukcją działania, jak 
twierdził …. Ja uważam, że w obecnej sy-
tuacji musimy postawić na pracę z dziećmi 
i młodzieżą, bo choć owoce zbierzemy w 
przyszłości, to wrócimy na swoje miejsce i 
odpowiednie tory. Budowlani grali jeszcze 
niedawno w III lidze, później w IV, teraz 
z kłopotami w lidze okręgowej, przecież 
świat się nie zawalił. Jakoś przechodziło 
to w ostatnich latach i nie było programu 
naprawczego. A Dni Lubska kosztowały 
w tamtym okresie prawie 300 tysięcy (za 
dwa dni świętowania) … I nikt nie płakał, 
nie protestował! 
ML: Obchody 70-lecia MLKS wzbu-
dziły wiele kontrowersji, chodzi o 
zaproszonych gości i wyróżnionych 
działaczy i zawodników. Czy mógłby 
Pan odnieść się do nich? 
JD: Miałem okazję w swoim czasie 
organizować 60 -lecie (w LDK) i 65 -le-
cie (stadion), oraz wspierać organizację 
70-lecia działalności MLKS Budowlani. 
Zawsze są różne zdania i odczucia. Jak 
się nic nie robi, to nie ma o czym mówić. 
Na 60 i 65-leciu rozdaliśmy wiele nagród 
i odznaczeń dużej liczbie zawodników i 
działaczy. W tym roku z okazji 70-lecia 
i obchodów Dni Lubska zorganizowany 
został międzynarodowy młodzieżowy 
turniej Polska- Niemcy - Ukraina oraz 
wolny wstęp na mecz ligowy pierwszej 
drużyny otwarty dla wszystkich. Zapro-
szenia indywidualne otrzymały osoby 
wyróżnione przez LZPN i PZPN. Żeby 
otrzymać takie odznaczenia trzeba wy-
pełnić wnioski i wysłać do odpowiednich 
komisji, wpisując przede wszystkim 
dorobek z działalności w piłce nożnej, 
głównie w ostatnim pięcioleciu, gdyż 
wiele osób zostało już wyróżnionych 
podczas poprzednich jubileuszy. Ale za-
wsze można do tego wrócić, tylko trzeba 
wypełnić odpowiedni formularz i uzyskać 
pozytywną ocenę z pracy. 
Dziękuję za rozmowę. 

I. G.

MUSIMY POSTAWIĆ NA PRACĘ Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

Janusz Dudojć podczzs obchodów 70-lecia MLKS 
Budowlanych Lubsko

Rozmawiamy z Michałem Rozmysem, 
który zdobył złoty medal na Uniwersja-
dzie w Neapolu w biegu na 1500 m.

Magazyn Lubski: W imieniu czytelni-
ków i swoim gratuluję złotego medalu. 
Czy mógłbym prosić o opisanie biegu 
finałowego? Na wirażu przed ostatnią 
prostą był Pan zamknięty przez prze-
ciwników.
Michał Rozmys: Z mojej perspektywy: 
pierwsze 100 metrów było na zajęcie 
dobrej pozycji w grupie. Czułem pręd-
kość i wiedziałem, że jest wolno. Tak jak 
zakładałem przed startem, pierwsze 600 
metrów będzie przetruchtane i dopiero 
później zacznie się wszystko rozkręcać. 
Starałem się utrzymać pozycję, chłodno 
kalkulować ruchy przeciwników i nie dać 
ponieść się emocjom. Kiedy wbieglem 
na ostatnią prostą wiedziałem, że mogę 
wygrać i dałem z siebie wszystko.
ML: Czy teraz przygotowania do Mi-
strzostw Świata w Dausze?
MR: Przygotowania do sezonu zacząłem 
w październiku. Najważniejsze starty są 
z góry planowane aby móc się dobrze 
do nich przygotować. W tym momencie 
celem jest nabieganie czasu minimum, 

które zakwalifikuje mnie na Mistrzostwa 
Świata.
ML: Tego w imieniu swoim i czytelników 
Tobie życzę. Powodzenia!!!!!

MR: Chciałbym pozdrowić czytelników 
oraz kibiców z Lubska. Dziękuję.

I.G.
fot. www.facebook.com

ZŁOTO MICHAŁA

Medaliści letniej Uniwersjady w biegu na 1500 metrów. W środku ze złotem 
Michał Rozmys.

Na zdjęciu trener Sparty Mierków 
Jarosław Wysokiński

SPARTA TO JEDNOŚĆ

Dwa lata Klubu MUKS HAT TRICK

Turniej szachowy z cyklu Grand-Prix 
Czterech Miast odbył się 16 czerwca 
w Krośnie Odrzańskim. Zawodnicy 
Lubskiego Klubu Szachowego CAISSA 
spisali się bardzo dobrze. Po rozegraniu 
7 rund ogłoszono wyniki. Grupa A 
(open):Dariusz Bieliński - II miejsce w 
klasyfikacji generalnej (5,5 pkt.), Grze-
gorz Dąbrowski - III m-ce w klasyfikacji 
generalnej (5 pkt. bez porażki), Andrzej 
Gruszecki - IV m-ce w generalnej i I m-ce 
w grupie rankingowej do 1800 (5 pkt.), 
Grzegorz Kołodziejski - 
IV m-ce do 1800 (5 pkt.), 
Krystian Gruszecki - II 
m-ce do 1600  (4 pkt.), 
Wiktor Milczanowski 
- III m-ce do 1600 (4 
pkt.), Julia Gruszecka - 
III m-ce wśród kobiet. 
Ponadto startowali: Eryk 
Ostojicz (4 pkt.), Zenon 
Jachimek, Andrzej Pa-
stuszak, Andrzej Zając 
i Maksymilian Staszak. 
Zwycięzcą został mistrz 
międzynarodowy Niko-
lai Aliavdin (6,5 pkt.), 
reprezentujący klub 
Hetman Płock. Grupa 
B (juniorzy do 1400): 
Wiktor Fila - I miejsce 
w turnieju (6,5 pkt. – to 
kolejny bardzo dobry 

wynik tego młodego zawodnika), Marcel 
Staszak - III miejsce w grupie rankingo-
wej do 1200 (3,5 pkt.), Marcel Osiński - I 
m-ce do 1000 (4 pkt.), Patryk Płoneczka 
- II m-ce do 1000 (3,5 pkt.), Zuzanna 
Staszak - III m-ce wśród dziewcząt (4 
pkt.). Najmłodszą uczestniczką była 
Zosia Staszak (6 lat). Ponadto wystarto-
wali: Franciszek Milczanowski (4,5 pkt.), 
Aleksander Staszak, Tymon Józefowicz. 
Wszystkim serdecznie gratulujemy! 

M. Sienkiewicz

Grand-Prix Czterech Miast

W kat. open II miejsce zajął Dariusz Bieliński, 
a III Grzegorz Dąbrowski

Julia Gruszecka zajęła III miejsce wśród kobiet

Udany występ odnotowali lubscy za-
paśnicy podczas Międzynarodowych 
Mistrzostw Polski w zapasach, które 
odbyły się w Raciborzu w dniach 
5-6 lipca 2019r. 
W rywalizacji 
uczestniczyli naj-
lepsi zawodnicy z 
całego kraju oraz 
Niemiec i Czech. 
Krystian Kuraś 
w kategorii wa-
gowej do 110 kg. 
wywalczył brązo-
wy medal! Patryk 
Gubała w katego-
rii do 80 kg. był 7. 
Jak widać jeszcze 
w lipcu jesteśmy 
na pełnych ob-
rotach… Medal 
Krystiana to miła 
niespodzianka. 
Brawo Krystian! 
Teraz będziemy 

ładować akumulatory na zgrupowaniu 
nad morzem…oświadczył trener lub-
skich zapaśników Mirosław Sawicki.

Red.

Krystian Kuraś brązowym medalistą

▲ Turniej deblowy oficjalnie otworzył sezon

Nasi zawodnicy spisali się bardzo 
dobrze w Zielonej Górze ▼

Wieści z kortów ziemnych



KRZYŻÓWKA NR 7-8 (342-343) 2019 r.
Poziomo:
1. Ignorant, tuman, 7. Pakunki 
z ciuchami, 8. Maksym - pi-
sarz rosyjski, 9. Odnajmuje 
mieszkanie, 10. Lejce, cugle, 
11. Podpuszczka do bryndzy, 
14. Przepływa przez Pizę, 17. 
Tytułowy bohater opowiadania 
H.Sienkiewicza "Herkules ame-
rykański", 19. Niesamowita, 
dziwna istota, 20. Zdobione 
klipsami, 21. Zamek bębenkowy 
do drzwi, 22. Słowo honoru, 23. 
Napad na bank, 24. Posada, 
stanowisko, 27. Statek Noego, 
31. Patrol chroniący wojsko, 32. 
Wierzchnie ubranie, 33. Stan 
medium w hipnozie, 34. Łączy 
rury, 35. Indianie Ameryki Pn.
Pionowo:
1. Część spodni, 2. Ptak z rzędu 
kaczek, 3. Roślina przyprawo-
wa, 4. Podrządny bar, 5. Feliks, 
legendarny trener bokserski, 6. 
Pablo, malarz hiszpański, 12. 
Hydrauliczny podnośnik, 13. 
Potocznie o członkach ochrony 
osobistej, 15. Rdzeń ołówka, 
16. Mąka grubo mielona, po-
karm zwierząt domowych, 18. 
Honorowa na wiwat, 23. Pro-
wadzą na piętro, 25. Wystawca 
weksla lub czeku, 26. Część 
pożyczki państwowej puszczo-
na w obieg, 28. Ilustracja książ-
kowa, 29. Zmywacz lakieru, 30. 
Germański karzeł demoniczny.
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Rozwiązaniem krzyżówki z nr 6/341 ML jest hasło: 

"CIASTO TRUSKAWKOWE".

Nagrody wylosowali: Kazimierz Potocki z Górzyna 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)

BADANIA KIEROWCÓW WSZYSTKICH KATEGORII

ZAPRASZAMY NA NASZĄ
STRONĘ INTERNETOWĄ

oraz na
facebook.com
/MagazynLubski

www.magazyn-lubski.pl
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DTP (skład graficzny, przygotowanie do druku): Adam Sommerfeld Studio Graficzne Raptor.
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Na zaproszenie naszego miasta part-
nerskiego Masny, Burmistrz Lubska 
Janusz Dudojć i drużyna Młodzików 
MLKS Budowlani Lubsko (2006, 
2007) wraz z Prezesem Klubu panem 
Stanisławem Słobodzianem, byli z wi-
zytą we Francji, gdzie rozegrali turniej 
piłkarski, w którym drużyna z Lubska 
zajęła drugie miejsce! - ulegając w 
finale - po bardzo dobrym spotkaniu 
- drużynie z Somain 1-0.
Dzięki uprzejmości 
władz miasta Masny, 
młodzi sportowcy mo-
gli poznać kulturę, 
historię Francji oraz 
region.
Burmistrz Lubska 
J.Dudojć oraz pani 
Paulet te  Gauthiez 
Burmistrz Masny, na 
znak przyjaźni Polsko-
-Francuskiej zasadzili 
wspólnie drzewo.

Delegacja z Lubska od-
wiedziła również drugie 
miasto partnerskie, przy-
jaciół z Vlotho-Exter w 
Niemczech,  którzy rów-
nież przyjęli i ugościli ich 
serdecznie. Był to czas nie 
tylko zabawy, ale i rozmów 
w sprawie dalszej współ-
prac y partnerskiej.

A-M

LUBSKO na turnieju piłkarskim we Francji


