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 POLITYKA  POLI TYK A 

Z dniem 12 stycznia weszło w życie 
Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w 
sprawie wzoru dowodu osobistego, 
jego wydania i odbioru oraz utraty, 
uszkodzenia, unieważnienia i zwro-
tu. Zmiana polega na umożliwieniu 
przekazywania przez organ gminy 
do rejestru danych kontaktowych 
osoby, która wyraziła na to zgodę. We 
wzorze wniosku o wydanie dowodu 
osobistego uwzględniono możliwość 
zaznaczenia stosownego pola wyboru. 
Zmiana ponadto polega na rozszerze-

niu katalogu przesłanek umożliwiają-
cych ubieganie się o wymianę dowodu 
osobistego z powodu nieuprawnione-
go wykorzystania danych osobowych 
posiadacza dowodu osobistego, w tym 
serii i numeru dowodu osobistego tzw. 
Kradzieży tożsamości. Zgłoszenie 
nieuprawnionego wykorzystania da-
nych osobowych będzie dokonywane 
na przeznaczonym do tej czynności 
formularzu. Uwaga! Dokonując 
zgłoszenia należy przedstawić po-
twierdzenie:
- złożenia organowi uprawnionemu do 

prowadzenia dochodzeń zawiadomie-
nia o podejrzeniu nieuprawnionego 
wykorzystania danych osobowych 
zgłaszającego, w tym serii i numeru 
dowodu osobistego lub dokument 
potwierdzający wszczęcie z urzędu 
czynności przez ten organ albo
- decyzje Prezesa Urzędu Ochro-
ny Danych Osobowych (PUODO) 
stwierdzającą naruszenie bezpieczeń-
stwa danych osobowych posiadacza 
dowodu osobistego, w tym serii i 
numeru dowodu osobistego.
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NOWY WZÓR DOWODU
OSOBISTEGO

W czwartek (6.02.2020 r.), Burmistrz 
Lubska Janusz Dudojć spotkał się  z 
przedstawicielami firmy, która jest za-
interesowana wybudowaniem na terenie 
Gminy Lubsko farmy fotowoltaicznej. 
Według wstępnych założeń, plan ma 
być realizowany dwuetapowo, czego 
powodem jest położenie terenów pod 
inwestycję. Część z nich objęte jest 
Miejscowym Planem Zagospodaro-
wania Przestrzennego (dalej MPZP), a 
część leży poza nim.
W pierwszym etapie planowane jest 
zagospodarowanie działek poza MPZP.  
Dokument MPZP jest obecnie zmie-
niany, gdyż zakładał powstanie farm 
wiatrowych. Po korekcie na obszarach 
będą dopuszczone inwestycje w energię 
odnawialną, bez określenia źródła tej 
energii. Obecny na spotkaniu urbanista 
poinformował, że procedura zmiany do-
kumentu potrwa ok. 1,5 roku, procedura 
została wszczęta w III kwartale 2019 
roku, więc jej planowany koniec zakłada 
się na przełom I/II kwartału 2021 roku.
Inwestor przedstawił technologię wyko-
nania farm fotowoltaicznych, która jest 
bardzo innowacyjna. PEG (Performan-
ce in Electricity Generation), czyli dolna 
konstrukcja elektrowni fotowoltaicznej 
dla terenów położonych w otwartej 
przestrzeni została opatentowana. 
Konstrukcja ma bardzo niską wyso-
kość i opiera się na wąskich podporach 
stalowych. Nie wymaga wylewania 
betonowych fundamentów, a tym sa-
mym ingerencji w teren na jakim stoi. 
Inwestor podkreślał, że przedstawione 
rozwiązanie jest najlżejszym, najwydaj-
niejszym i najbardziej innowacyjnym 
systemem na rynku. Farma nie stwarza 
żadnych uciążliwości dla mieszkańców, 
ani dla środowiska naturalnego. Nie 

emituje hałasu, nie wymaga zachowania 
odstępów technologicznych.
Dzięki obecności przedstawiciela Enei, 
Inwestorzy mogli zdobyć wiedzę na 
temat procedur uzyskiwania warunków 
przyłączeniowych, a także oszacować 
ewentualne ryzyko. Tereny jakimi dys-
ponuje Gmina Lubsko jest doskonałym 
miejscem na tego typu inwestycje. 
Otwarta przestrzeń, nasłonecznienie, 
oraz ukształtowanie terenu o piaszczy-
stym podłożu, idealnie wpisuje się w 
potrzeby inwestycji.
Burmistrz poinformował, że przedstawił 
radnym plany na postawienie na terenie 
Gminy Lubsko farm fotowoltaicznych. 
Zapewnił jednocześnie, że sprawy pro-
ceduralne, które leżą po stronie Gminy, 
realizowane będą bez zbędnej zwłoki. 
Jest to dobra inwestycja i szansa dla 
Lubska, więc Burmistrz zadeklarował 
otwartość na dialog oraz wsparcie i 
pomoc w sprawach należących do jego 
kompetencji.
Jest to dobry czas na realizację inwe-
stycji w zakresie Odnawialnych Źródeł 
Energii. Ryzykiem mogą być objęte 
jedynie zmiany w przepisach prawa, 
które mogą spowodować wydłużenie 
czasu uzyskania niezbędnych warun-
ków i pozwoleń.
Inwestor poinformował, że zgodnie z 
ustalonym harmonogramem prac, pod 
koniec maja br. wystąpi z wnioskiem 
o wydanie warunków zabudowy (dla 
terenów poza MPZP). We wrześniu 
2020 roku natomiast planuje wystąpić o 
warunki przyłączeniowe. Pozwolenie na 
realizację pierwszego etapu inwestycji 
powinien uzyskać około czerwca 2021 
roku.

A-M

INWESTOR 
Z ENERGIĄ!
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W poniedziałek (10.02.2020 r.) odbyło 
się posiedzenie Komisji Bezpieczeń-
stwa Publicznego, Spraw Społecznych 
i Zdrowia Urzędu Miejskiego w 
Lubsku. W obradach udział wzięli: 
Burmistrz Lubska Janusz Dudojć, 
Kierownik Pogotowia Ratunkowego 
105 Kresowego Szpitala Wojsko-
wego z Przychodnią Ryszard Smyk, 
Komendant Komisariatu Policji w 
Lubsku nadkom. Robert Pieniążek, 
Dowódca JRG w Lubsku kpt. lic. 
Stanisław Puzio, radni oraz naczelnicy 
i pracownicy Urzędu Miejskiego w 
Lubsku.
Podjęto temat funkcjonowania ratow-
nictwa medycznego w gminie Lubsko, 
oraz nocnej i świątecznej opieki 
medycznej w 2019 roku. Ryszard 
Smyk podkreślił dobrą współpracę 
z lekarzami rodzinnymi, dziękował 
Burmistrzowi Lubska za dotrzymanie 

obietnicy naprawy elewacji budynku 
pogotowia. Wspomniał również o 
potrzebie budowy wiat na karetki 
pogotowia oraz apelował do miesz-
kańców, by nie lekceważyli objawów 
towarzyszących zawałowi serca. 
Szybkie rozpoznanie oraz interwen-
cja zwiększają szanse na zdrowie lub 
przeżycie.
Kolejną sprawą był raport o stanie 
bezpieczeństwa pożarowego i innych 
zagrożeń występujących na terenie 
gminy Lubsko w 2019 roku, przed-
stawiony przez Dowódcę Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej w Lubsku, 
wg. którego na przestrzeni ubiegłego 
roku odnotowano 1494 interwencje 
z czego 706 stanowiły pożary, 718 
miejscowe zagrożenia, a 70 stanowiły 
fałszywe alarmy.
Komendant Komisariatu Policji w 
Lubsku przedstawił informację o 

stanie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na terenie gminy Lubsko, 
oraz informację o stanie bezpieczeń-
stwa na drogach gminnych w 2019 
roku. Wg raportu przestępczość na 
terenie miasta i gminy Lubsko wzrosła 

w porównaniu do lat 2017 oraz 2018 
z 245 stwierdzonych przypadków 
do 296,z czego najwięcej stanowią 
kradzieże 57 zgłoszonych przypad-
ków oraz kradzieże z włamaniem w 
liczbie 36.

Komenda w Lubsku zrealizowała po-
nadto 272 spotkania, które dotyczyły 
m.in. programów profilaktycznych dla 
dzieci i młodzieży, których celem była 
edukacja i prewencja.
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 W GMI NI E 

„WYRZUCENIE, WYLANIE, 
SPADNIĘCIE”

Ostatnimi czasy pogoda w wojewódz-
twie lubuskim ma bardzo dynamiczny 
charakter. Co rusz jesteśmy informowani 
o tym, że nadciąga huragan, bądź orkan, 
który przyniesie silne wiatry. Taka pogo-
da potęguje różne ryzyka uszczerbku w 
majątku, bądź na osobie. Warto wiedzieć 
kiedy i kto odpowiada za szkodę powsta-
łą, gdy coś spadnie na głowę nam bądź 
na naszą własność. 
 Zgodnie z treścią art. 433 kc 
za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, 
wylaniem lub spadnięciem jakiegokol-
wiek przedmiotu z pomieszczenia jest 
odpowiedzialny ten, kto pomieszczenie 
zajmuje, chyba że szkoda nastąpiła 
wskutek siły wyższej albo wyłącznie z 
winy poszkodowanego lub osoby trze-
ciej, za którą zajmujący pomieszczenie 
nie ponosi odpowiedzialności i której 
działaniu nie mógł zapobiec. 
 Jak stanowi z kolei art. 434 kc 
za szkodę wyrządzoną przez zawalenie 
się budowli lub oderwanie się jej części 
odpowiedzialny jest samoistny posia-
dacz budowli, chyba, że zawalenie się 
budowli lub oderwanie się jej części nie 
wynikło ani z braku utrzymania budowli 
w należytym stanie, ani z wady w budo-

wie. 
 Pierwszy cytowany przepis 
kreuje odpowiedzialność za szkodę 
wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem lub 
spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu 
z pomieszczenia. „Ze względu na brak w 
kodeksie cywilnym definicji pomieszcze-
nia, przyjąć należy, że przez to pojęcie 
rozumieć trzeba wydzieloną przegroda-
mi budowlanymi (ścianami) przestrzeń 
stanowiącą część lokalu, budynku lub 
innej budowli, przy czym dla powstania 
odpowiedzialności nieistotna jest funk-
cja takiego pomieszczenia (mieszkalna, 
sanitarna, gospodarcza, pomocnicza).” 
(Fras Mariusz (red.), Habdas Magdalena 
(red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 
III. Zobowiązania. Część ogólna (art. 353-
534) Opublikowano: WKP 2018).
 Odpowiedzialna za szkodę jest 
osoba zajmująca pomieszczenie czyli 
taka, która faktycznie włada pomiesz-
czeniem, bez względu na tytuł prawny 
do niego. Warunkiem jest to, by osoba 
ta zajmowała pomieszczenie w chwili 
wyrzucenia, wylania lub spadnięcia 
przedmiotu. Może być to osoba fizyczna, 
osoba prawna albo jednostka organi-
zacyjna, o której mowa w art. 331 k.c. 
Faktyczne władanie pomieszczeniem 
ma miejsce, jeżeli władztwo wykony-

wane jest we własnym interesie oraz 
wykazuje cechy trwałości. Wykluczona 
jest odpowiedzialność osób zajmujących 
pomieszczenie incydentalnie. Zdarzenie 
generujące szkodzę polegać musi na wy-
rzuceniu, wylaniu lub spadnięciu jakie-
gokolwiek przedmiotu z pomieszczenia. 
Wyrzucenie, wylanie lub spadnięcie musi 
nastąpić z pomieszczenia na zewnątrz. 
Art. 433 kc nie ma więc zastosowania 
do szkód, które nastąpiły w obrębie 
przestrzeni pomieszczenia. Odpowie-
dzialność z art. 433 kc obejmuje zarówno 
szkody na osobie, jak i szkody na mieniu. 
Tak więc na należne odszkodowanie 
składać się może zarówno wyrównanie 
poniesionych strat, jak i zapłata utraco-
nych korzyści 
 Okolicznością wyłączającą od-
powiedzialność za wyrządzoną szkodę 
jest sytuacja, gdy nastąpiła ona wskutek 
siły wyższej albo wyłącznie z winy po-
szkodowanego lub osoby trzeciej za któ-
rą zajmujący pomieszczenie nie ponosi 
odpowiedzialności i której działaniu nie 
mógł zapobiec. Siła wyższa to zdarzenie 
zaistniałe obiektywnie niezależnie od 
osoby zajmującej pomieszczenie, nad-
zwyczajnym i nieuchronnym charakterze 
np. różnorakie ryzyka katastroficzne 
– huragany, trzęsienia ziemi, ale też 

mogą być to działania wojenne lub akty 
terroru. 
 Drugi z cytowanych przepi-
sów, tj. art. 434 kc, kreuje odpowiedzial-
ność samoistnego posiadacza za szkodę 
wyrządzoną przez zawalenie się budowli 
lub oderwanie się jej części Zgodnie z art. 
336 kc posiadaczem rzeczy jest zarówno 
ten, kto nią faktycznie włada jak właści-
ciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto 
nią faktycznie włada jak użytkownik, 
zastawnik, najemca, dzierżawca lub 
mający inne prawo, z którym łączy się 
określone władztwo nad cudzą rzeczą 
(posiadacz zależny). Odpowiedzialność 
na podstawie art. 434 kc jest odpowie-
dzialnością na zasadzie ryzyka. Oznacza 
to, że przyjmuje się domniemanie ist-
nienia związku przyczynowego między 
zawaleniem się budowli, a brakiem jej 
utrzymania w należytym stanie lub wadą 
w jej budowie. Poszkodowany musi więc 
wykazać jedynie związek przyczynowy 
między zaistniałą szkodą, a zawaleniem 
się budowli lub oderwaniem się jej czę-
ści. Nie jest konieczne wykazanie związ-
ku przyczynowego między zawaleniem 
się budowli bądź oderwaniem jej części, 
a brakiem jej utrzymania w należytym 
stanie. 
 Samoistny posiadacz budowli 

może zwolnić się od odpowiedzialności 
za zaistniałą szkodę jedynie w dwóch 
przypadkach. Pierwszy ma miejsce wte-
dy, gdy wykaże, że przyczyna zawalenia 
się budowli lub oderwania się jej części 
nie jest rezultatem braku utrzymania 
budowli w należytym stanie, ani wady w 
budowie, tylko np. siła wyższa. Drugim 
przypadkiem wyłączenia odpowiedzial-
ności posiadacze jest wyłączna wina 
poszkodowanego lub osoby trzeciej, 
za którą nie ponosi odpowiedzialności. 
„Częścią budowli, która może się ode-
rwać, jest jej część składowa, a więc 
trwale z nią związana, nawet dla przemi-
jającego użytku. Na tle komentowanego 
przepisu może więc chodzić o oderwanie 
się dachu, podłogi, balkonu, komina, 
drzwi, okien czy schodów. Częścią skła-
dową nie są natomiast inne elementy czy 
części budowli, które wprawdzie są z nią 
związane, jednak nie stanowią części 
składowej (np. neon reklamowy, szyld)” 
(Fras Mariusz (red.), Habdas Magdalena 
(red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 
III. Zobowiązania. Część ogólna (art. 353-
534) Opublikowano: WKP 2018).

Adwokat Michał Wójcicki

POŻAR BUDYNKU MIESZKAL-
NEGO W MIEJSCOWOŚCI KOŁO 
gm. BRODY
O godzinie 11.15, 14 stycznia, 
do Stanowiska Kierowania Ko-
mendanta Powiatowego Pań-
stwowej  Straży Pożarnej  w 
Żarach wpłynęło zgłoszenie o 
pożarze budynku mieszkalnego 
w miejscowości Koło gm. Bro-
dy. Do zdarzenia natychmiast 
zadysponowano trzy zastępy z 
JRG Lubsko, dwa zastępy z OSP 
Brody oraz jeden zastęp z OSP 
Stara Woda. Po przybyciu na 
miejsce zdarzenia pożarem ob-
jęty był dach budynku. Działania 
zastępów polegały na podaniu 
jednego prądu piany na palą-
ce się poddasze, sprawdzeniu 
budynku w celu wykluczenia 
osób poszkodowanych oraz 
sprawdzeniu obiektu kamerą 
termowizyjną. Spaleniu uległo 
poszycie dachowe, strop budyn-
ku oraz wyposażenie. Przyczyną 
pożaru było prawdopodobnie 
zwarcie instalacji elektrycznej. 
Na miejscu działań była policja 
oraz pogotowie energetyczne. 
Działania trwały 4 godziny.

KONFERENCJA PODSUMOWU-
JĄCA PROJEKT INTERREG PL-SN
Konferencja podsumowująca 
projekt pod tytułem „Strażacy 
na Pograniczu Polsko-Saksoń-
skim, to innowacyjny sprzęt ra-
towniczo – gaśniczy, rozwijająca 
się gospodarka, skuteczni wobec 
migracji ludności”, dofinanso-
wany ze środków europejskiego 
funduszu rozwoju regionalne-
go INTERREG Polska Saksonia 

2014-2020, odbyła się 18 stycz-
nia. Partnerem wiodącym pro-
jektu była Komenda Wojewódz-
ka Państwowej Straży Pożarnej 
w Gorzowie Wlkp. Partnerami 
Projektu były: Gmina Żary, Mia-
sto Bad Muskau, Miasto Łęknica, 
Gmina Gablenz i Gmina Lubsko. 
Całkowita wartość projektu wy-
niosła 2 143 866,00 euro, w tym 
dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej 1 822 286,10 euro. 
W ramach projektu partnerzy 
projektu zakupili między innymi: 
pięć pojazdów pożarniczych, 
wyposażonych w systemem pia-

ny sprężonej dla OSP Sieniawa 
Żarska, OSP Górzyn, OSP Łęknica 
oraz FF Bad Muskau i FF Ga-
blenz. Zakupiono również samo-
chód rozpoznawczo-ratowniczy 
z przeznaczeniem dla Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Żarach.

AWANS NA STANOWISKO
DOWÓDCY JRG LUBSKO 
W Komendzie Powiatowej Pań-
stwowej  Straży Pożarnej  w 
Żarach odbyło się 22 stycznia 
spotkanie,  podczas którego 
Zastępca Komendanta Powiato-

wego PSP w Żarach bryg. Paweł 
Hryniewicz uroczyście wręczył 
akt mianowania na stanowisko 
Dowódcy Jednostki Ratowni-
czo-Gaśniczej w Lubsku kpt. 
Stanisławowi Puzio. Obecny 
Dowódca JRG Lubsko od po-
czątku pełnienia tej zaszczytnej 
służby podnosił swoje kwalifi-
kacje. Były to m.in.: kurs kwa-
lifikacyjny w Ośrodku Szkolenia 
PSP w Gubinie (2000 r.); kurs 
kwalifikacyjny podoficerów PSP 
w Opolu (2001 r.); Szkoła Aspi-
rantów PSP w Poznaniu (2011 
r.) – technik pożarnictwa; Szko-
ła Główna Służby Pożarniczej 
(2017 r.) – studia podyplomowe, 
przygotowujące do zajmowania 
stanowisk, związanych z kiero-
waniem działaniami ratowniczy-
mi. Przebieg służby kpt. S. Puzio: 
stażysta w JRG Lubsko (1999 r.), 

młodszy ratownik w JRG Lubsko 
(2001 r.), ratownik – kierowca 
w JRG Lubsko (2002 r.), starszy 
ratownik – kierowca w JRG Lub-
sko (2005 r.), dowódca zastępu 
w JRG Lubsko (2006 r.), zastępca 
dowódcy zmiany w JRG Lubsko 
(2012 r.), dowódca zmiany w 
JRG Lubsko (2013 r.), zastępca 
Dowódcy Jednostki Ratowniczo-
-Gaśniczej w Żarach (01.02.2017 
r.), zastępca Dowódcy Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej w Lubsku 
z poszerzonym zakresem czyn-
ności o obowiązki Dowódcy JRG 
(01.02.2019 r.), po. Dowódcy 
JRG w Lubsku (22.07.2019 r.) i 
w konsekwencji Dowódca JRG w 
Lubsku (22.01.2020 r.). Serdecz-
nie gratulujemy!

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.

 POLITYKA 

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO, 
SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Prezesa Stowarzyszenia
Klub Seniora w Lubsku

ALEKSANDRA
BAWOROWSKIEGO

żonie i rodzinie
składają Zarząd i członkowie

Klubu Seniora.

"Zawsze będziesz między nami,
w pamięci i w sercach pozostaniesz"

Serdeczne podziękowanie Kapłanom,
Rodzinie, Przyjaciołom, Klubowi 

Seniora, Organizacjom i Instytucjom
oraz Wszystkim, którzy łącząc się

z nami w bólu
uczestniczyli w uroczystości 

pogrzebowej

ALEKSANDRA 
BAWOROWSKIEGO

składa pogrążona w smutku żona
z rodziną.

Dnia 27.01.2020r. pożegnaliśmy 
Aleksandra Baworowskiego po 
ciężkiej i długiej chorobie. Żył 
77 lat. 
Swoje losy z Lubskiem związał 
w 1964r., gdy zaczął pracować na 
tutejszej kolei. Po dwóch latach 
zamieszkał na stałe w Lubsku 
wraz z żoną Kazimierą. W roku 
1969 zaczął pracę w Zakładach 
Włókienniczych „Luwena” w 
dziale zaopatrzenia. Angażował 
się w działalność społeczną 
miasta, między innymi będąc 
członkiem Zarządu Klubu Pił-
karskiego „Budowlani Lubsko”. 
W okresie uczęszczania swoich 
dzieci do Szkoły Podstawowej nr 
1 był członkiem Rady Rodziców 
przez ponad 25 lat. W „Luwenie” 
pracował do momentu likwi-
dacji zakładu. Następna w jego 
karierze była praca ochroniarza 
w Banku WBK w Lubsku. Do-
datkowo włączył się w prowa-
dzenie sekcji strzeleckiej w Re-
jonowym Oddziale Ligi Obrony 
Kraju w Lubsku. Przez wiele 
lat trenował dzieci i młodzież 
lokalnych szkół podstawowych 
i średnich, które niejednokrotnie 
osiągały najlepsze wyniki w 
zawodach. Utworzył również 
Ligę Strzelecką dla pracowników 
Służby Więziennej, członków 
UTW oraz wszystkich, którzy 
interesowali się strzelectwem. W 
czasie swojej kadencji rozwinął 
również sekcję strzelecką LOK 
w Gubinie. Był bardzo dumny z 
samodzielnej wyremontowanej 
strzelnicy pneumatycznej w 
Lubsku na Krakowskim Przed-
mieściu. Przez ostatnie 12 lat 
był członkiem Zarządu Klubu 
Seniora w Lubsku. W roku 2019 
rozpoczął trzecią kadencję Pre-
zesa Zarządu. Bardzo zależało 
mu na tym, aby w Klubie pano-
wała przyjacielska atmosfera i 

siatkówka. W wolnych chwilach 
lubił majsterkować w swoim ga-
rażu. Spędzał również aktywnie 
czas na działce. Z żoną Kazi-
mierą w tym roku obchodziliby 
jubileusz 55 – lecia małżeństwa. 
Dochowali się pięciorga dzieci i 
trzech wnuków.
Olku, będziesz zawsze w naszej 
pamięci! 
Seniorzy Stowarzyszenia Klub 

Seniora w Lubsku.

żeby wszyscy miło spędzali czas. 
Często z Zarządem organizował 
wieczorki taneczne dla Klubowi-
czów. Członkowie Klubu Seniora 
wyjeżdżali również na wycieczki 
w góry, nad morze i do lubuskich 
zakątków. Wspólnie z Zarządem 
przygotowywali uroczyste obchody 
Tygodnia Seniora, utrzymywali 
również dobre relacje z sąsiadami 
z Niemiec. Pasją Aleksandra był 
sport, a zwłaszcza piłka nożna i 

Wspomnienie o Olku Działania straży i innych służb trwały 4 godziny

Od 22 stycznia Dowódcą JRG Lubsko jest 
kpt. Stanisław Puzio
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KRONIKA POLICYJNA
W styczniu policjanci z Komisariatu 
Policji w Lubsku przeprowadzili 264 
interwencje, zatrzymali 10 sprawców 
przestępstw na gorącym uczynku, 8 
osób poszukiwanych, do wytrzeźwie-
nia doprowadzono 3 osoby, nałożono 
blisko 50 mandatów karnych. W stycz-
niu doszło do 15 zdarzeń drogowych, 
główne przyczyny to niedostosowanie 
prędkości do warunków panujących na 
drodze i zwierzyna leśna.

*
W styczniu do KP Lubsko zgłosił się 
mieszkaniec Lubska, który powiado-
mił, że nieznany sprawca, działając w 
celu osiągnięcia korzyści majątkowej 
wprowadził go w błąd, przesyłając link 
do serwisu internetowego, podszywa-
jącego się pod portal allegro. Oferta 
sprzedaży wyświetliła się poszkodo-
wanemu podczas przeglądania serwisu 
społecznościowego. Pokrzywdzony 
po dokonaniu transakcji blikiem, 
przelał na konto prawie 700 zł, ale 
zamówionego towaru nie otrzymał. Po 
szczegółowej analizie okazało się, że w 
linku nazwa portalu allegro nieznacz-
nie się różniła od oryginału. Policjanci 
zwracają się z prośbą o zachowanie 
dużej czujności przy realizowaniu tego 
rodzaju transakcji. 

*
Policjanci zajmujący się zwalczaniem 
przestępczości narkotykowej z Komi-
sariatu Policji w Lubsku zainicjowali 
kolejne działania zmierzające do wy-
eliminowania środków odurzających 
z obiegu oraz ustalenia osób trud-
niących się zakazanym procederem. 
Od wczesnych godzin porannych, 15 
stycznia, w realizacji tej koncepcji 
uczestniczyli również funkcjonariusze 
Straży Granicznej z Krosna Odrzań-
skiego, Żandarmerii Wojskowej oraz 
funkcjonariusze Policji niemieckiej. 
Sprawdzono jednocześnie kilka adre-
sów na terenie Miasta i Gminy Jasień, 
gdzie dokonano przeszukań. W wyniku 
podjętych czynności zabezpieczono 
znaczną ilość metamfetaminy. Do 
sprawy zatrzymano 3 osoby. 25-let-
ni mieszkaniec powiatu żarskiego 
usłyszał zarzut posiadania znacznej 
ilości środków psychotropowych. 17 
stycznia sąd przychylił się do wniosku 
Prokuratury Rejonowej w Żarach i 
aresztował go na trzy miesiące. Sprawa 
ma charakter rozwojowy. Za posiada-
nie narkotyków może mu grozić do 8 
lat pozbawienia wolności.

*
Policjanci z lubskiego komisariatu 
spotkali się 16 stycznia z uczniami 
klas maturalnych Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących i Ekonomicznych w 
Lubsku. Młodzi ludzie dowiedzieli 
się, jak wyglądają poszczególne etapy 
rekrutacji, jakie dokumenty nale-
ży przedłożyć, aby rozpocząć cały 
proces, a także gdzie można znaleźć 
szczegółowe informacje na temat 
naboru. Przygotowano i udostępnio-

no ulotki informacyjne na ten temat. 
Funkcjonariusze rozmawiali również 
o niebezpieczeństwach związanych z 
wyjazdami zagranicznymi, ponieważ 
podczas wakacyjnych wyjazdów do-
chodzi do łamania praw człowieka, 
które wiąże się z przemocą fizyczną lub 
psychiczną. Policjanci poinformowali 
także o Krajowej Mapie Zagrożeń Bez-
pieczeństwa – narzędziu, za pomocą 
którego każdy może poinformować o 
miejscach niebezpiecznych w swoim 
rejonie zamieszkania.

*
Pod koniec stycznia, dzielnicowy z 
Posterunku Policji w Jasieniu, pod-
czas służby postanowił skontrolować 
pojazd marki seat. Kierowca samo-
chodu, pomimo nadawanych sygnałów 
świetlnych i dźwiękowych, zignorował 
je i zaczął uciekać z dużą prędkością. 
Funkcjonariusz ruszył natychmiast w 
pościg. Kierowca, po przejechaniu 
kilku kilometrów, zakończył jazdę, 
wypadając z drogi i zatrzymując się 
na ogrodzeniu prywatnej posesji. 
Mężczyzna wysiadł z pojazdu i kon-
tynuował ucieczkę pieszo, jednak po 
krótkiej chwili został zatrzymany przez 
policjanta. Po sprawdzeniu okazało 
się, że kierujący spożywał alkohol 
(0,40 promila) i dodatkowo posiadał 
orzeczony przez sąd zakaz prowadze-
nia pojazdów. Każdy kierowca, który 
świadomie zmusi funkcjonariuszy 
do pościgu i nie zatrzyma się, mimo 
wydawanych mu poleceń w postaci 
sygnałów świetlnych i dźwiękowych, 
popełnia przestępstwo zagrożone karą 
pozbawienia wolności do lat 5.

*
Na początku lutego, w późnych go-
dzinach nocnych, dyżurny otrzymał 
zgłoszenie informujące o tym, że nie-
trzeźwy ojciec awanturuje się, szarpie 
pokrzywdzoną. Skierowany na miej-
sce patrol zastał znaną policji młodą 
mieszkankę Lubska. W wyniku prze-
prowadzonych czynności ustalono, że 
żaden z elementów zgłoszenia nie miał 
miejsca. Po chwili sama zgłaszająca 
przyznała, że wymyśliła to w celu 

wezwania radiowozu, który miałby 
ją podwieźć we wskazane miejsce, 
gdzie odbywała się impreza. Kobieta 
została ukarana mandatem karnym w 
kwocie 500 zł. 

*
Kryminalni z Komisariatu Policji w 
Lubsku zatrzymali 12 lutego 26-latka, 
który był poszukiwany przez Sąd Re-
jonowy w Żarach. W jego mieszkaniu 
znaleźli i zabezpieczyli narkotyki. 
Ponad 173 gramy amfetaminy oraz 
55 gramów marihuany mężczyzna 
przechowywał w kuchni. Policjanci 
zabezpieczyli narkotyki, które zostaną 
poddane dalszym badaniom labora-
toryjnym. Z tej ilości zabronionych 
substancji można wydzielić ponad 
1800 porcji. Podczas przeszukania 
funkcjonariusze znaleźli również dwie 
wagi oraz woreczki strunowe. W toku 
dalszych czynności śledczy ustalili, że 
26-letni mieszkaniec Lubska sprzeda-
wał narkotyki. Zgromadzony materiał 
dowodowy w tej sprawie pozwolił na 
przedstawienie mężczyźnie łącznie 
pięciu zarzutów. Zatrzymany został 
przesłuchany i usłyszał zarzuty po-
siadania znacznej ilości narkotyków 
oraz handel nimi. Może mu grozić kara 
nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

*
Rano, 12 lutego, dyżurny lubskiego 
komisariatu otrzymał informację 
z Polsko-Niemieckiego Centrum 
Współpracy Służb Granicznych, 
Policyjnych i Celnych w Świecku 
o tym, że na terenie Niemiec zosta-
ła skradziona koparka. Ustalenia 
operacyjne wskazywały, że pojazd 
może znajdować się na terenie po-
wiatu żarskiego. Dyżurny natychmiast 
skierował tam policjantów, którzy 
rozpoczęli sprawdzanie wskazanego 
obszaru. W trakcie czynności, nieda-
leko miejscowości Górzyn znaleziono 
koparkę, która była załadowana na 
przyczepkę. Sprzęt warty blisko 100 
tysięcy złotych został zabezpieczony, 
a po wykonaniu czynności proceso-
wych tego samego dnia zwrócony 
właścicielowi. Szybka wymiana in-
formacji z niemiecką Policją, poprzez 
Polsko-Niemieckie Centrum Współ-
pracy Służb Granicznych, Policyjnych 
i Celnych w Świecku po raz kolejny 
przyniosła pozytywny skutek. 

*
W nocy z 15 na 16 lutego patrol 
policji zauważył leżącego w centrum 
miasta mieszkańca Lubska. U śpią-
cego mężczyzny stwierdzono stan 
odurzenia alkoholowego; nie był w 
stanie utrzymać równowagi i samo-
dzielnie poruszać się. Z uwagi na 

okres zimowy pozostawienie osoby 
w takim stanie mogłoby zagrozić 
jej życiu lub zdrowiu. Po odmowie 
przyjęcia delikwenta przez rodzinę 
policjanci przetransportowali go do 
pomieszczenia dla osób zatrzyma-
nych w Żarach w celu wytrzeźwienia. 
Mężczyzna opuścił to pomieszczenie 
o godz. 11.00 następnego dnia, a 
już około godz. 14.30 mieszkanka 
Jasienia przekazała zgłoszenie, że na 
brzegu rzeki leży pijany mężczyzna. 
Po udaniu się na miejsce patrol ze 
zdziwieniem stwierdził, że jest to ten 
sam osobnik, który tym razem o mało 
się nie utopił. Po ustaleniu miejsca za-
mieszkania konkubiny, pozostawiono 
go pod jej opieką. Za nieobyczajny 
wybryk grozi kara grzywny i zwrot 
kosztów „zakwaterowania” w poli-
cyjnym areszcie.   

*
Lubuscy policjanci ostrzegają przed 
nowym rodzajem oszustwa przy płat-
nościach przez telefon komórkowy. W 
ostatnim czasie kolejne osoby powia-
domiły o kilku przypadkach kradzieży 
pieniędzy z konta za pomocą wyłu-
dzonych kodów płatności. Oszuści 
podszywają się pod osobę „znajomą”, 
którą mamy w swoich kontaktach w 
komunikatorze społecznościowym. 
Wysyłają nam wiadomość o tym, że 
przydarzyła im się trudna sytuacja 
np. zgubiony portfel, skradziona 
torebka, brak pieniędzy na powrót 
do domu itp. „Znajomy” obiecuje, że 
odda pieniądze jeszcze tego samego 
dnia albo następnego. Oszust nie 
prosi o dużą sumę. Musimy tylko 
zalogować się do swojego banku i w 
aplikacji wygenerować kod do płat-
ności telefonem, a następnie przesłać 
go „znajomemu”. To zajmuje kilka 
minut, a ten kod wystarczy na to, aby 
oszust natychmiast wypłacił pieniądze 
z bankomatu. Przestrzegamy – jeśli 
otrzymujemy prośbę o pożyczkę nie 
działajmy pochopnie. Trzeba spraw-
dzić czy osoba, która do nas napisała 
lub której prośba dotyczy - rzeczy-
wiście potrzebuje naszej pomocy i 
najlepiej do tej osoby zadzwonić. 
Zasady ostrożności są zawsze takie 
same, jeżeli ktoś nas prosi o pieniądze: 
nie przekazujemy pieniędzy obcym 
osobom; nie przesyłamy pieniędzy 
na podane przez obce osoby numery 
kont; nie podajemy nikomu danych do 
logowania na nasze konta bankowe; 
nie przekazujemy obcym osobom 
kodów do płatności mobilnych.

*
Zawód policjanta to wyzwania, a 
jednocześnie marzenie wielu mło-

dych ludzi. Z pewnością jest to cie-
kawa służba, w której każdy może 
znaleźć miejsce dla siebie. Służba 
prewencyjna, kryminalna, dochodze-
niowo-śledcza, ruchu drogowego, 
policyjni antyterroryści, technicy 
kryminalistyki, profilaktycy, psycho-
lodzy, przewodnicy psów, policjanci 
z laboratorium kryminalistycznego, 
rzecznicy prasowi, funkcjonariusze 
zwalczający przestępczość gospo-
darczą, korupcyjną, cybernetyczną, 
narkotykową czy zorganizowaną. To 
drogi, które można obrać, decydując 
się na służbę w szeregach Policji. 
To z pewnością wymagająca misja, 
która kosztuje wiele wyrzeczeń nie 
tylko samych zainteresowanych, ale 
i ich rodzin. Ale to także gwarancja 
realizowania swoich pasji, którą jest 
pomoc innym i zwalczanie wszelkich 
mechanizmów przestępczych. Wielu 
wybrało tę drogę i służy wiernie 
Narodowi. Można realizować wiele 
pożytecznych zadań, które mają jeden 
wspólny cel - reagowanie na wszelkie 
formy łamania prawa. W garnizonie 
lubuskim służy ponad 2,6 tys. poli-
cjantów, których praca jest oceniana 
bardzo wysoko. W minionym roku 
wstąpiło do nas 130 kolejnych. Dołącz 
do drużyny profesjonalistów. Zostań 
jednym z nas. Zgłoś się najbliższej 
Jednostki Policji w celu uzyskania 
szczegółowych informacji. 

*
W dniach 21–28.02.2020 r. obcho-
dzony jest „Tydzień Pomocy Osobom 
Pokrzywdzonym Przestępstwem”. 
Celem ogólnopolskiej akcji jest 
udzielanie niezbędnych informacji 
osobom pokrzywdzonym w zakre-
sie przysługujących im uprawnień 
jako ofiarom przestępstw. W ramach 
akcji funkcjonariusze Policji oraz 
przedstawiciele Ośrodków Pomocy 
Społecznej, Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej, Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych, Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie, Ośrodka Pomocy 
Pokrzywdzonym Przestępstwem 
będą udzielać informacji i pomocy 
prawnej osobom zainteresowanym w 
Jednostkach Policji oraz w Ośrodkach 
Konsultacyjnych. W naszym Komisa-
riacie dyżury odbędą się: 24.02, 25.02, 
27.02, 28.02 w godz. 10:30-11:30. 
Numer telefonu do punktu konsul-
tacyjnego: (68) 476-35-11.Szczegó-
łowe informacje można uzyskać pod 
linkiem:http://zary.lubuska.policja.
gov.pl/g12/serwis-informacyjny/
aktualnosci/32548,Tydzien-Pomocy-
-Osobom-Pokrzywdzonym-Przestep-
stwem.html. Nasi policjanci zachęcają 
do korzystania z tej formy pomocy.

Opr. M. Sienkiewicz
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Lubscy policjanci spotkali się z uczniami ZSOiE

26-letni mieszkaniec Lubska nie tylko 
posiadał, ale również sprzedawał 

narkotyki

Powiatowy Lekarz Weterynarii 
w Żarach z siedzibą w Lubsku, 
w związku z § 2 pkt 6 rozporzą-
dzenia Wojewody Lubuskiego z 
dnia 15 listopada 2019 r. w spra-
wie zwalczania afrykańskiego 
pomoru świń u dzików na terenie 
powiatu wschowskiego, nowo-
solskiego, zielonogórskiego, 
miasta Zielona Góra oraz powia-
tu żagańskiego, krośnieńskiego i 
świebodzińskiego (Dz. Urz. Woj. 
Lubuskiego 2019 r., poz. 3337 z późn. 
zm.) przypomina o bezwzględnym 
zakazie wstępu do lasu bez zgody 
powiatowego lekarza weterynarii, 
na obszarze skażonym. Jednocześnie 
informuje, że obowiązujący na terenie 
strefy skażonej zakaz wstępu do lasu 
został nałożony w celu zapobiegania 
przypadkowemu rozprzestrzenianiu 
wirusa afrykańskiego pomoru świń, 
wobec czego ograniczenie wstępu na 
tereny leśne ma charakter prewen-
cyjny.
W związku z rozpoczętym sezonem 
zrzucania poroża u jeleni, obserwuje 

się łamanie tego zakazu przez ko-
lekcjonerów, którzy goniąc jelenia 
powodują niepotrzebny ruch zwierząt, 
w tym dzików, ich przemieszczanie 
się oraz niszczenie ogrodzeń, a tym 
samym stwarzają ryzyko szerzenia 
się choroby.
Biorąc pod uwagę powyższe Powia-
towy Lekarz Weterynarii w Żarach z 
siedzibą w Lubsku, APELUJE O ZA-
KAZ WSTĘPU DO LASU, PRZYPO-
MINAJĄC O KONSEKWENCJACH 
PRAWNYCH (KARA GRZYWNY 
OD 20 DO 5000 zł) ZA JEGO NIE-
PRZESTRZEGANIE.

A-M

ASF - zakaz wstępu do 
lasu nadal obowiązuje!

„Czytelnictwo” zaczyna się od koły-
ski, na długo przed dniem, w którym 
dziecko zacznie samodzielnie składać 
litery. Dobrze dobrane książki rozwi-
jają jego umysł i emocje, kształtują 
kompetencje językowe i zakorzeniają 
w kulturze, a jako pięknie zapro-
jektowane przedmioty umożliwiają 

pierwsze spotkanie ze sztuką.
Przy mądrym wsparciu dorosłego 
literatura dziecięca staje się wspania-
łym przewodnikiem pomagającym 
młodemu „czytelnikowi” odkrywać 
otaczający go świat, rozbudza jego 
wyobraźnię i inspiruje do twórczych 
praktyk.

Czytajmy dzieciom
Stare porzekadło głosi, że książka jest 
najlepszym przyjacielem. Pozwala 
dziecku zdystansować się wobec 
własnych doświadczeń, spojrzeć na 
siebie i swoje życie z daleka, jakby 
przez odwróconą lornetkę. Widząc 
problemy innych, ich zmagania z 
losem, ich ból, cierpienie i radość, ich 
zawody i porażki, smak klęski, gorycz 
zawiedzionych przyjaźni, dzieląc ra-
dość ich szczęścia – zaczyna rozumieć 
siebie, własne reakcje, własny smutek, 
może przezwyciężyć samotność, która 
niekiedy, zwłaszcza w dzieciństwie 

i młodości, doskwiera i zadaje ból 
trudny do zniesienia.
Jakby tych pożytków dziecięcego czy-
tania było mało, nasza współczesność
dopisała swoje, nieznane wcześniej. 
Wiek XXI już jest i najpewniej 
pozostanie stuleciem milczenia. Ję-
zyk, którym posługujemy się na co 
dzień, został zredukowany do roli 
przekaźnika informacji i poleceń. 
Tymczasem książka operuje słowami, 
które znaczą, które mają moc, barwę i 
sens. Czytając lub słuchając czytanej 
książki, doświadcza magicznej siły 

słów, rozwija i wzbogaca własne 
słownictwo. Krok po kroku ogarnia 
słowami świat, nazywa szczegóły 
otaczającej je rzeczywistości. Gdy 
dziecko potrafi nazywać uczucia, gdy 
zaczyna rozróżniać stany psychiczne 
literackich
bohaterów, wówczas rozpoznaje je 
w sobie, potem u osób ze swojego 
otoczenia. Umiejętność nazywania 
i akceptowania własnych, niekiedy 
trudnych emocji, następnie doznań 
i przeżyć innych ludzi jest bodaj 
najtrudniejszą sztuką, którą musi opa-
nować młody człowiek, by osiągnąć 
wewnętrzną dojrzałość.
Książka nie rozwiąże problemów, 
z którymi zmagamy się w długim, 
najeżonym kryzysami procesie for-
mowania człowieka od jego najwcze-
śniejszych lat do progu dojrzałości. 
Nie rozwiąże, ale rozwinie jego inteli-
gencję emocjonalną, dzięki której bę-
dzie potrafił rozumieć siebie i innych, 
wykształci zdolności empatyczne, 
dzięki którym będzie wrażliwy na po-
trzeby każdego, rozbudzi wrażliwość 
i intuicję moralną, za sprawą której 
będzie odróżniał dobro od zła, otwo-
rzy oczy na piękno świata i mądrość 
człowieka. Pomoże przeprowadzić 
przez trudne doświadczenia, zachęci 
do szukania prawdy o sobie i świecie. 
Rozbudzi wyobraźnię, bez której na-
wet codzienne czynności, jak choćby 
gotowanie zupy czy nakrywanie 
stołu, przeradzają się w automatyzm 
i banał. Jeśli dziecko będzie obcowało 
z pięknymi książkami, takimi, które 
porywają i zachwycają, które kuszą 
oryginalnością szaty graficznej, z 
książkami kunsztownie wydanymi i 
skłaniającymi do refleksji, wówczas 
będzie wzrastało w żywiole prawdy, 
piękna i dobra, bogate wewnętrznie, 
otwarte, szczęśliwe, zdolne do rozu-
mienia siebie i innych, do wzięcia 
odpowiedzialności za własne życie i 
pokierowania nim na miarę rozbudzo-
nych marzeń, pragnień, tęsknot
i nadziei.

Prof. Grzegorz Leszczyński

NASI DZIELNICOWI
Od 1 stycznia 2020 roku Ko-
mendant Powiatowy Policji 
w Żarach powierzył pełnienie 
obowiązków dzielnicowego 
Rejonu służbowego nr 6 sierż. 
Mateuszowi Choińskiemu. 
Rejon działania dzielnicowego 
obejmuje miasto Jasień wg 
ulic: XX-lecia (nr parzyste), 
Buczka, Budowlanych, Ce-
gielniana, Dębowa, Jaskółcza, 
Jasna, Kanałowa, Kolejowa, 
Konstytucji 3-go Maja, Ko-
ściuszki (nr nieparzyste), Lisia, 
Młynarska, Obrońców, Ogro-
dowa, Okrzei, parkowa, Piwna, 
Podgórna, Polna, Powstańców 
Warszawskich, Przemysłowa, 
Ptasia, Rzeczna, Saneczkowa, 
Sowia, Spokojna, Świerczew-

skiego (nr parzyste), Tenisowa, 
Waryńskiego, Wodna, Żarska 
(nr nieparzyste), Żeromskiego 
oraz miejscowości: Bieszków, 
Budziechów, Guzów, Mirkowi-
ce, Roztoki, Wicina, Zabłocie. 
Zadania priorytetowe to: za-
grożenia związane ze spoży-
waniem alkoholu w miejscach 
objętych zakazem w Jasieniu 
na ul. Obrońców (rejon sklepu 
OLIN) i ul. Przemysłowa (re-
jon Urzędu Miasta).Kontakt do 
dzielnicowego sierż. Mateusza 
Choińskiego: tel. 519 534 582 
lub 68-476 35 47 oraz e-mail: 
dzielnicowy.jasien2@go.poli-
cja.gov.pl

ms Sierż. Mateusz Choiński objął Rejon służbowy 
nr 6

Magiczna siła słów
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Od momentu powstania, to jest od 
października 2019r., Lubscy Włóczy-
kije byli już w Pradze, Miśni, Dreźnie 
i Burgu. W marcu zwiedzą Poczdam, 
w kwietniu Czeski Raj, w maju Berlin, 
w czerwcu Kotlinę Kłodzką, w lipcu 
wybierają się do Słonecznej Pragi, 
w planach jest także wyprawa do 
Chorwacji,  a to dopiero początek, bo 
zainteresowanie wycieczkami wciąż 
rośnie.
Gdy rozpoczynali swoją działalność, 
nie spodziewali się aż tak ogromnego 

zainteresowania. Okazało się, że 
mieszkańcy Lubska i okolic chcą jeź-
dzić na wycieczki i wspólnie spędzać 
czas. Zdarza się, że Lubscy Włóczyki-
je potrzebują dwóch autobusów, żeby 
się zmieścić – na niektóre wyprawy 
jeździ ponad sto osób.
Trudno powiedzieć, który z dotych-
czasowych wyjazdów był najciekaw-
szy – mówi założyciel grupy Sławo-
mir Jakuszewicz. Na pewno wielkie 
wrażenie zrobiła na nas miśnieńska 
porcelana i zamek Albrechtsburg oraz 

pałac na wodzie Moritzburg, które 
nas oczarowały. Wspaniałe widoki 
zapewniło nam także Drezno – archi-
tektura Starego Miasta, Pałac Zwinger, 
Kościół Marii Panny, Opera, Zamek 
Rezydencyjny czy muzeum – każde z 
tych miejsc ma swój niepowtarzalny 
klimat i urok. W Burgu korzystaliśmy 
z termalnych wód solankowych wy-
pływających ze źródła z głębokości 
1350m. To była wyprawa dla zdrowia 
i urody, termalne wody solankowe 
pomagają w wielu schorzeniach i 

świetnie działają na skórę. Każda z 
wycieczek jest inna, ale na każdej 
jesteśmy radośni i zrelaksowani. 
Wszyscy z mieszkańcy Lubska i oko-
lic mogą wziąć udział w wyjeździe, 
jesteśmy grupą nieformalną, nie trzeba 
się do nas zapisywać, wystarczy chęć 
udziału, zgłoszenie się do mnie lub 
do Oliwki Wielgus, która jest moja 
współpracownicą, uiszczenie opłaty i 
…można zwiedzać Europę.
Podróże z Lubskimi Włóczykijami 
zapewniają nie tylko emocje podczas 

zwiedzania, ale także profesjonalne 
podejście do sprawy – za każdym ra-
zem wycieczkowiczów oprowadzają 
przewodnicy, a podróż odbywa się 
komfortowym autokarem.
Podczas wypraw można odświeżyć 
stare znajomości, a także zawiązać 
nowe przyjaźnie, atmosfera jest bar-
dzo przyjemna, to wyśmienity sposób 
spędzania wolnego czasu. Widać to 
choćby po ilości chętnych na następne 
wyjazdy.

red.

 LUDZIE,  WYDARZENIA 

Grupa Wycieczkowa Lubscy Włóczykije 

Statystyki wskazują 
jednoznacznie, że się 
starzejemy. Stajemy przed 
wyzwaniem, by z jednej 
strony gmina Lubsko była 
miejscem przyjaznym dla 
osób starszych, z drugiej 
strony – by wykorzystać 
ogromny potencjał tych 
ludzi. Stąd też włodarze 
gminy podjęli działania 
na rzecz osób starszych. 
Jednym z takich działań 
jest uruchomienie przy 
Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Pomocy 
Społecznej Klubu „Senior 
+„ zapewniający aktywne 
spędzanie czasu przez 
starszych mieszkańców 
naszej gminy.

Ciekawe zajęcia, prelekcje, dyskusje 
zachęcają do uczęszczania na odby-
wające się cztery razy w tygodniu 
spotkania. 
W czwartek 30 stycznia 2020 r. w 
obecności seniorów i zaproszonych 
gości symbolicznie przecięto wstęgę, 
oddając do użytku ukończone po-

mieszczenie klubu mieszczące się w 
Lubsku, przy ul. Wojska Polskiego 
2a. Burmistrz Lubska Janusz Dudojć 
podziękował władzom wojewódzkim 
za pomoc w dofinansowaniu realizacji 
zadania, natomiast Wojewoda Lubuski 
Władysław Dajczak podziękował 
wszystkim za zaangażowanie w pro-
jekt i wraz z Panią Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej LUW w Gorzowie 
Wlkp. Grażyną Jelską życzył uczestni-
kom interesujących i motywujących do 
aktywności zajęć. 
Klub „Senior +” funkcjonuje od 3 
lutego 2020 r., składa się z trzech 
pomieszczeń: ogólnodostępnej sali, 
pomieszczenia do zajęć rehabilitacyj-
no-ruchowych oraz pomieszczenia 
kuchennego. Jest również szatnia 
i toaleta przystosowana dla osób 
niepełnosprawnych. Tutaj nie będzie 
można się nudzić. Sala wyposażona 
w duży telewizor zapewni oglądanie 
ciekawych programów i pozycji filmo-
wych. Do dyspozycji są gry planszowe, 
wpływające na pamięć i refleks. Nie 
zabraknie zajęć manualnych, a także 
spotkań z ciekawymi ludźmi, prelek-
cji z zakresu edukacji zdrowotnej lub 
bezpieczeństwa seniorów. Klub Senior 
+ zapewnia pomoc prawną w rozwią-

zywaniu problemów oraz 
wsparcie innych specja-
listów. W najbliższym 
czasie gmina wystąpi o 
programy zewnętrzne, 
które pozwolą na kolejne, 
różnego rodzaju atrakcje 
dla przychodzących klu-
bowiczów.
Zajęcia odbywają się od 
poniedziałku do czwart-
ku w godzinach od 9:00 
do 14:00. 
Jeżeli  jesteś:
- mieszkańcem gminy Lubsko
- w wieku 60 +
- osobą nieaktywną zawodowo i chcesz 
żyć w sposób aktywny i twórczy
- chcesz pomóc sobie i innym
Już dziś zostań uczestnikiem Klubu  
„Senior +”

Zgłoszenia w sprawie uczestnictwa 
można składać w klubie u koordyna-
tora zajęć: Pani Eweliny Kuszaj, bądź 
też w siedzibie Miejsko – Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lub-
sku, ul. 3 Maja 1, 68-300 Lubsko.
ZAPRASZAMY DO UCZESTNIC-
TWA

MGOPS w Lubsku

 LUDZI E,  WYDARZENI A 

Klub Senior + Zostań jego uczestnikiem

§1Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Mie-
sięcznik Samorządowy „Magazyn 
Lubski”, którego wydawcą jest Biblio-
teka Publiczna Miasta i Gminy Lubsko, 
zwany w dalszej części Regulaminu 
Organizatorem.
2. Celem Konkursu o tytuł „Najlepszego, 
Najpopularniejszego Nauczyciela Gmi-
ny Lubsko w 2019 Roku”, zwanego dalej 
Konkursem jest:
a. wyłonienie laureatów, których oso-
bowość i efekty w uczeniu mogą być 
wzorem i inspiracją dla środowisk 
oświatowych;
b. promowanie dobrych praktyk i inno-
wacyjności w formalnej i nieformalnej 
edukacji;
c. tworzenie pozytywnego wizerunku i 
podnoszenie prestiżu zawodu nauczy-
ciela;
d. umożliwienie uczniom, rodzicom i 
współpracownikom publicznego podzię-
kowania nauczycielom.
3. Konkurs będzie trwał od dnia 24 
lutego 2020 r. do 30 maja 2020 r., a w 
szczególności:
a. zgłoszenia konkursowe poszczegól-
nych placówek edukacyjnych odbywać 
się będą od 24 lutego 2020 r. do 16 marca 
2020 r., o czym Organizator poinformuje 
te placówki drogą elektroniczną; 
b. począwszy od marcowego wydania 
„Magazynu Lubskiego”, zaprezento-
wane zostaną maksymalnie 3 sylwetki 
rekomendowanych przez poszczególne 
placówki nauczycieli wraz z uzasad-
nieniem;

c. Sylwetki nauczycieli zgłoszonych do 
Konkursu należy przesłać drogą elek-
troniczną na adres ml@lubsko.pl do 16 
marca 2020 r.
d. opis sylwetki kandydata wraz z uza-
sadnieniem nie może przekroczyć 500 
znaków (około 100 słów).
e. organizator rości sobie prawo do zre-
dagowania przesłanych opisów kandy-
datów wg własnego uznania ze względu 
na wielkość miejsca przeznaczonego w 
„Magazynie Lubskim” na Konkurs. 
f. po zakończeniu Konkursu zostanie 
ogłoszonych 10 laureatów. 
g. ogłoszenie werdyktu odbędzie się do 
końca czerwca 2020 r.
§2Uczestnictwo w konkursie
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
a. stała praca w placówce edukacyjnej na 
terenie Gminy Lubsko;
b. zgłoszenie kandydatury do Organiza-
tora przez swoją macierzystą placówkę 
wraz z uzasadnieniem.
2. Zgłoszenie do Konkursu oznacza 
jednocześnie akceptację regulaminu 
Konkursu.
3. Uczestnikami Konkursu mogą być 
osoby – nauczyciele, wychowawcy – 
pracujący w placówkach edukacyjnych 
na terenie Gminy Lubsko. 
§3Przebieg Konkursu
1. Konkurs ma charakter otwarty i jest 
realizowany w dwóch etapach. 
2. Pierwszym etapem jest wyłonienie w 
każdej z placówek edukacyjnych, funk-
cjonujących na terenie Gminy Lubsko 
3 nauczycieli i przesłanie opisu ich syl-
wetek drogą elektroniczną na adres ml@

lubsko.pl.
3. Drugim eta-
pem będzie gło-
sowanie przez 
Czy te ln ików 
„Magazynu Lub-
skiego” za pomo-
cą kuponów kon-
kursowych, które 
będą drukowane 
w miesięczniku, 
a które po wy-
pełnieniu należy dostarczyć do redakcji.
4. Termin przesłania lub dostarczenia 
zgłoszeń z placówek edukacyjnych mija 
16 marca 2020 r. a dostarczania kuponów 
30 maja 2020 r.
§4Nagrody
1. Spośród zgłaszanych na kuponach 
kandydatów Organizator na podstawie 
przyznanych głosów wyłoni 10 laure-
atów.
2. Organizator Konkursu ma prawo 
przyznać laureatom dodatkowe wyróż-
nienia i tytuły.
3. Nagrody w Konkursie fundują: Orga-
nizator oraz sponsorzy.
§5Rozstrzygnięcie konkursu
1. Rozstrzygnięcia Konkursu dokona 
Organizator Konkursu.
2. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 
wraz z wręczeniem nagród.
3. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu 
podane zostaną na łamach „Magazynu 
Lubskiego”, na fb oraz w innych me-
diach.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do 
wydłużenia terminu nadsyłania zgłoszeń 

lub dostarczania kuponów na konkurs, 
bez tłumaczenia przyczyny.
5. Postanowienia Organizatora są osta-
teczne i nieodwołalne. 
§6Postanowienia końcowe
1. W przypadku pojawienia się niepraw-
dziwych danych w formularzu zgłosze-
niowym, zgłaszający kandydata lub sam 
uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie 
o tym fakcie powiadomić Organizatora.
2. Organizator może wykluczyć Uczest-
nika z udziału w Konkursie w przypadku 
naruszenia postanowień niniejszego 
Regulaminu.
3. W przypadku, gdy okaże się, że wśród 
laureatów Konkursu jest jakakolwiek 
osoba, wobec której zostaną ujawnione 
fakty mogące zdyskwalifikować tę osobę 
w świetle kryteriów wymienionych w 
Regulaminie, Organizator ma prawo – po 
uprzedniej ocenie zaistniałej sytuacji – 
dokonać zmiany werdyktu. Analogiczna 
sytuacja może nastąpić, jeśli okaże się, że 
Organizator został wprowadzony w błąd 
przez podmiot zgłaszający.
4. Organizator zastrzega sobie prawo 
do zmian niniejszego Regulaminu w 

przypadku, gdy będzie to konieczne dla 
właściwego przeprowadzenia procedury 
konkursowej. O ewentualnych zmianach 
wszyscy Uczestnicy zostaną niezwłocz-
nie powiadomieni. Administratorem 
danych osobowych Uczestników Kon-
kursu jest „Magazyn Lubski”, którego 
wydawcą jest Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy Lubsko. Dane osobo-
we Uczestników przetwarzane będą w 
celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia 
Konkursu o tytuł „Najlepszego, Naj-
popularniejszego Nauczyciela Gminy 
Lubsko w 2019 Roku” oraz wydania 
nagród, jak również w celu wskazania 
i podania do wiadomości publicznej, w 
szczególności w „Magazynie Lubskim”, 
na stronie internetowej i fb imion i na-
zwisk laureatów, jak również adresów 
placówek oświatowych.
5. W sprawach nieuregulowanych w 
niniejszym regulaminie zastosowanie 
mają odpowiednie przepisy obowiązu-
jącego prawa.
6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie 
wraz z ogłoszeniem informacji o konkur-
sie w „Magazynie Lubskim”.

Ogłaszamy Konkurs o tytuł „Najlepszego, Ogłaszamy Konkurs o tytuł „Najlepszego, 
Najpopularniejszego Nauczyciela Gminy Najpopularniejszego Nauczyciela Gminy 
Lubsko w 2019 Roku”Lubsko w 2019 Roku”

W środowe (22.01.) popołu-
dnie w Lubskim Domu Kultury 
odbyło się podsumowanie pra-
cy w lubskim Zespole Szkół 
Technicznych. Akademię swoją 
obecnością zaszczycili m.in. 
Starosta Żarski Józef Radzion, 
Wiceprzewodniczący Rady Po-
wiatu Krzysztof Czerniawski 
oraz NaczelnikWydział Edukacji 
i Spraw Społecznych Gminy 

Lubsko Elżbieta Haściło. Spo-
tkanie otworzył występ młodych 
artystów ze Szkoły Podstawowej 
w Wicinie – Mali Kolędnicy 
(laureaci XXX Lubuskich Pre-
zentacji Jasełkowych w Lubsku). 
Podczas akademii podsumowano 
projekt ERASMUS + i wręczono 
listy gratulacyjne rodzicom wy-
różniających się uczniów.

I.G.

Podsumowanie pracyPodsumowanie pracy
w Zespole Szkół w Zespole Szkół 
TechnicznychTechnicznych
w I semestrzew I semestrze

Pamiątkowe zdjęcie w Dreźnie

Wyprawa do Miśni

Uczestnicy 
"Grupy 

Wycieczkowej 
Lubscy 

Włóczykije" 
w Termach
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 LUDZIE,  WYDARZENIA  LUDZI E,  WYDARZENI A 

- O pszczelarstwie pisano już w cza-
sach starożytnych. Proszę o przybli-
żenie kilku faktów z jego historii, ze 
szczególnym uwzględnieniem Polski.
- Pszczelarstwo w Polsce ma bardzo 
długie tradycje, począwszy od bartnic-
twa, wytwarzania słowiańskich miodów 
pitnych, po wybitnych pszczelarzy, sław-
nych na skalę światową – jak np. ojciec 
polskiego pszczelarstwa Jan Dzierżoń, 
który pierwszy na świecie odkrył parte-
nogenezę u pszczół. Od najdawniejszych 
czasów ludzie interesowali się pszczo-
łami. Początkowo zainteresowanie 
to sprowadzało się do wyszukiwania 
gniazd dzikich pszczół i odbierania z nich 
miodu, co zresztą wiązało się zwykle z 
zagładą rodziny pszczelej. Wkrótce jed-
nak człowiek zaczął zastanawiać się, jak 
zdobywać ów słodki przysmak w więk-
szej ilości tak, aby mieć doń stały dostęp. 
Zbieractwo, czyli polowanie na pszczoły, 
zostało więc zastąpione już ponad 500 
lat p.n.e. przez bartnictwo, czyli chów 
pszczół w naturalnych lub wydrążonych 
przez człowieka dziuplach w drzewach. 
Praca przy barci wymagała ogromnej 
cierpliwości, delikatności, uwagi, a 
wreszcie doświadczenia, toteż bartników 
otaczano powszechnym szacunkiem i 
podziwem. Znalazło to wyraz w daw-
nym prawodawstwie. Bartnicy byli na 
ogół ludźmi wolnymi, mieli prawo no-
szenia broni, polowania i rybołówstwa. 
Powstawały też odrębne sądy bartne 
oraz zbiory praw bartnych. Wśród ludu 
wiedza bartnicza była uważana niemal za 
wiedzą tajemną. Umiejętności bartnika, 
jego doskonałe „porozumiewanie się” z 
pszczołami sprawiały, że zarówno on, 
jak i jego podopieczne wydawały się 
istotami wyrastającymi ponad zwykłą 
miarę. Im więcej wiedziano na temat 
organizacji rodziny pszczelej, im lepiej 

poznawano życie tej skomplikowanej 
społeczności, tym więcej cech ludzkich 
przypisywano pszczołom. Uznawano 
je nawet za owady święte, znajdujące 
się pod szczególną opieką niebios. Wy-
kroczenia przeciwko prawu bartnemu, 
a zwłaszcza kradzież lub, co gorsza, 
wybicie roju, były karane z ogromną 
surowością. Współczesna nauka rozwi-
kłała wiele zagadek życia pszczół. Mimo 
to jednak fascynacja tymi zagadnieniami 
nie zmniejszyła się. Przeciwnie nawet, 
głębsze poznawanie instynktów tych 
owadów, organizacji ich społeczeństw 
i właściwości ich produktów sprawia, 
że przed badaczami pojawiają się wciąż 

nowe problemy, których wyjaśnienie 
nadal jest trudne. Zamknięte, harmonij-
ne życie roju wciąż jest przedmiotem 
zainteresowania naukowców i źródłem 
natchnienia twórców, a pszczoła pozo-
staje symbolem skrzętnej pracowitości 
i zapobiegliwości. Pragnienie wykorzy-
stania cennych właściwości produktów 
pszczelich przyczynia się do rozwoju 
apiterapii, specyficznej dziedziny lecz-
nictwa. Rozszerzanie wiedzy pszczelar-
skiej wiąże się z udoskonalaniem metod 
gospodarki pasiecznej, mnożeniem się 
książek i czasopism poświęconych tej 
tematyce i zwiększaniem się liczby osób 
poświęcających się pszczelarstwu.

- Na czym Pana zdaniem polega feno-
men pszczelarstwa, bo przecież mimo 
upływu czasu i zmian cywilizacyjnych 
o miodzie ciągle się mówi?
- Kiedyś przeczytałem książkę „Feno-
men Pszczół Miodnych” niemieckiego 
profesora Jurgena Tautza. Przedstawia 
on świat pszczół w sposób, nomen 
omen, fenomenalny. Opowiada nieco 
tajemną historię ula, na przykład losy 
królowej „po przejściach”. Czy wiesz, 
co dzieje się z matką, gdy ma ułamane 
skrzydło lub uszkodzoną nogę? Niestety 
nic przyjemnego – zostaje bezwzględnie 
zdetronizowana i wyrzucona ze swojego 

królestwa przez robotnice. To oblicze 
królowej, którego nie znamy. Cały ten 
schemat kojarzy mi się z życiem w 
korporacji, w której przez wiele lat pra-
cowałem: tam również prezes, kierownik 
czy dyrektor wydają się niezniszczalni. 
Niepokonani. Przez pryzmat pszczelej 
pani prezes widać, ile w tym prawdy… 
Bo tak naprawdę wystarczy, że reszta 
firmy działa kolektywnie, ma wspólny 
cel i dzieli tę samą wizję. Podobnie w 
polityce, choć akurat w tę dziką barć 
wolałbym nie wkraczać – pszczoły 
są całkowicie apolityczne i może je 
hodować każdy, niezależnie od upodo-
bań politycznych. Wracając do książki 
Jurgena Tautza, to genialnie ukazuje ona 
życie pszczelej rodziny, która funkcjo-
nuje niczym superorganizm. „Fenomen 
pszczół miodnych” porównuje ją do 
ssaka. Pojedyncza pszczoła znaczy tylko 
tyle, ile może znaczyć jeden mały owad 
w wielkim ulu. Jednak cała społeczność 
tworzy coś więcej niż po prostu fruwa-
jące stadko – właśnie superorganizm. 
W książce nie brakuje fascynujących 
odniesień do tego faktu. Ciekawostka: 
temperatura ssaka wynosi 36 stopni. 
Ssak żywi się mlekiem. Temperatura 
poczwarek rozwijających się w „społecz-
nym łonie” to 35 stopni. Matka pszczela 
żywi się mleczkiem. Przypadek? Więcej 
nie zdradzę, ale gorąco zachęcam do 

lektury. Pamiętam mój pierwszy kurs 
pszczelarski w Ośrodku Doradztwa 
Rolnego w Kalsku. Prowadzili go profe-
sorowie z Uniwersytetu Przyrodniczego 
z Lublina z wydziału pszczelarskiego w 
fantastyczny i ciekawy sposób. Przy tym 
opowiadali tak niesamowite historie z ży-
cia rodziny pszczelej, że wykłady, które 
trwały przez 3 dni po 8 godzin nikogo nie 
nudziły, a wręcz przeciwnie - wszyscy 
siedzieli z otwartymi ustami, słuchając 
niewiarygodnych rzeczy o pszczelar-
stwie. A szczytem zafascynowania 
pszczelarstwem był fakt, że wieczorem 
już po zajęciach w podgrupach przy 
piwku wszyscy jak jeden mąż, zamiast 
rozmawiać o polityce lub o pięknych 
kobietach, bez znudzenia rozmawiali o 
pszczołach. Taka pasja - jak połkniesz 
bakcyla to przepadłeś:)

- W powojennym, organizowanym 
się administracyjnie Lubsku już w 
pierwszych latach powstała organiza-
cja, zrzeszająca miłośników stawiania 
uli i zbiorów miodu. Jak wyglądało to 
na początku i rozwijało się w ciągu 
następnych lat?
- Historia naszego koła zaczyna się po II 
wojnie światowej. W 1947 roku powstaje 
oficjalnie Koło Pszczelarzy w Lubsku, 
gdzie jego pierwszym prezesem zostaje 
pan Kazimierz Ligocki. Lata 1945-1948 
to okres, kiedy nowa władza ludowa 
jeszcze nie przejęła pełnej kontroli nad 
życiem społecznym. Potem przyszedł 
ponury czas stalinowskiego totalitary-
zmu, następnie odwilż 1956 roku i sier-
miężny socjalizm Władysława Gomółki, 
budowa na kredyt „drugiej Polski”, czas 
stanu wojennego i stagnacja lat 80-tych. 
Każda z tych epok odciskała swoje pięt-
no i miała również odbicie w gospodarce 
pasiecznej i życiu naszych pszczelarzy. 
Zachęcam do lektury poświęconej histo-
rii naszego koła na naszej stronie inter-
netowej www.kplubsko.igra.pl. Swoją 
drogą bardzo dużo czasu poświęciłem, 
aby zebrać te wszystkie informacje w 
celu odtworzenia historii naszego koła. 
Dotarcie do wielu pszczelarzy, usłyszenie 
ich różnych historii życiowych czasem 

śmiesznych, a czasem tragicznych, ze-
branie starych zdjęć to była fantastyczna 
przygoda.

- W grudniu 2019 roku odbyło się uro-
czyste poświęcenie nowego sztandaru 
Koła. W tym roku był również ob-
chodzony II Światowy Dzień Pszczół. 
Jakie to ma znaczenie dla przyszłości 
pszczelarstwa?
- Zakup sztandaru jednogłośnie zo-
stał zaakceptowany przez wszystkich 
uczestników koła. Wymagało to sporo 
zachodu, wykonanie projektu, zdobycie 
odpowiedniej kwoty na zakup, pozyska-
nie sponsorów, przygotowanie uroczy-
stości poświęcenia itp. Z dumą jednak 
muszę powiedzieć, że jako nieliczne 
koło w naszym województwie posiada-
my swój sztandar. Rok 2019 dla więk-
szości z nas był bardzo pracowity. W 
kwietniu w Tucholi Żarskiej, przy placu 
zabaw dla dzieci, z okazji odzyskania 
przez Polskę Niepodległości posadzi-
liśmy 100 miododajnych lip. W maju 
uczestniczyliśmy w II Światowym Dniu 
Pszczół w Lubuskim Centrum Winiar-
stwa w Zaborze – fantastyczna impreza 
dla całego województwa. Również w 
maju uczestniczyliśmy w międzyna-
rodowych warsztatach pszczelarskich 
w Parku Mużakowskim w Łęknicy, 
zorganizowanych przez Stowarzysze-

nie „Lokalna Grupa Działania-Grupa 
Łużycka”. W czerwcu organizowaliśmy 
warsztaty pszczelarskie w szkołach i 
przedszkolach. We wrześniu 40-oso-
bowa grupa pszczelarzy województwa 
lubuskiego realizowała operację pn. 
,,Nowoczesne technologie w pszcze-
larstwie” w formie wyjazdu studyjnego. 
Celem operacji była wymiana wiedzy 
w zakresie nowoczesnych technologii 
stosowanych w pszczelarstwie, w czym 
również jako koło uczestniczyliśmy. No 
i najważniejsza grudniowa uroczystość 
- poświęcenia sztandaru. Dla jednych 
zajmowanie się pszczelarstwem to hob-
by, rozrywka i urozmaicenie życia, dla 
drugich – tradycja, przechodząca z po-
kolenia na pokolenie. W każdym przy-
padku to biznes – tylko czy obecnie jest 
opłacalny, czy ma przyszłość? W Polsce 
większość miodu pochodzi od małych, 
prywatnych hodowców oraz rodzinnych 
firm. Przeciętnie nasi hodowcy mają 
od kilku do kilkunastu uli. Ci którzy 
są zarejestrowani w Polskim Związku 
Pszczelarskim oraz sanepidzie – mogą 
starać się o dotację z Unii Europejskiej. 
Ma ona pomóc w poprawie jakości mio-
du oraz usprawnić produkcję i sprzedaż 
produktów pszczelich. Pszczoły można 
hodować nie tylko na wsiach. Coraz 
częściej ule stawiane są na dachach 
budynków, działkach rekreacyjnych czy 

zamkniętych osiedlach w miastach. W 
samej Warszawie jest ponad setka uli i 
stale ich przybywa. Dla porównania w 
Monachium jest 500 pasiek. 

- W ostatnich latach dużo mówi się 
o nowych zagrożeniach m.in. cho-
robach pszczół, spowodowanych 
działalnością człowieka. Jak obecnie 
wygląda ta sytuacja? 
- Ze smutkiem muszę powiedzieć, że to 
człowiek i jego brak wyobraźni jest naj-
większym zagrożeniem dla pszczół. Z 
wielkim niepokojem obserwuję w śro-
dowisku pszczelarskim różne incydenty. 
Ostatnio w naszym kraju miały miejsce 
smutne przypadki. Mam tu na myśli 
nie tylko klasyczne przypadki zatruć 
naszych podopiecznych, wynikające 
z nieprzestrzegania przepisów przez 
rolników, ale również zaskakujące kra-
dzieże, celowe włamania, dewastacje 
i wytruwanie całych pasiek. Choroby 
pszczół to temat rzeka, zdziwiliby się 
Państwo, ile jednostek chorobowych 
dopada te sympatyczne owady i z iloma 
problemami muszą się borykać. Myślę, 
że to temat dla wtajemniczonych i na 
oddzielny wywiad.

- Teraz porozmawiajmy o pozyty-
wach. Jakie produkty oprócz miodu 
są dostępne do spożycia i jakie mają 
właściwości dla naszego organizmu? 
- Polskie miody kupowane bezpośred-
nio od hodowców są droższe niż te z 
supermarketów, ale zdecydowanie lep-
sze jakościowo. Pszczelarze sprzedają 
też propolis i pyłek, które wzmacniają 
organizm, czy mleczko pszczele, ma-
jące szerokie zastosowanie, między in-
nymi w kosmetyce. Amatorom „czegoś 
mocniejszego” z pewnością spodoba się 
bogata oferta miodów pitnych. A co do 
omówienia właściwości miodów i ich 
rodzajów to pewnie nie starczyło by 
miejsca i stron w naszej gazecie.

- Mamy wiele rodzajów miodów. Czy 
każdy z nich ma swoje specyficzne 
działanie?
- Tak jak wspomniałem wcześniej to 

materiał na wiele książek, a nie na 
wywiad. Właściwości lecznicze miodu 
są znane ludzkości od zarania dziejów. 
Z uwagi na zawarte w nich substancje 
lecznicze, cukry proste, kwasy orga-
niczne i enzymy, miody gatunkowe sto-
sowane są pomocniczo w określonych 
schorzeniach. Ale tak w najkrótszym 
opisie to na naszych terenach najczę-
ściej zbieramy miody nektarowe tj. 
rzepakowy, akacjowy, lipowy, gryczany, 
faceliowy, wrzosowy, czasem udaje się 
zebrać miód ze spadzi liściastej. Każdy 
z nich to inny wyjątkowy smak oraz 
inne bogactwo natury.

- Na koniec. Jak na co dzień wygląda 
działalność Koła i współpraca z inny-
mi organizacjami? 
- Koło jest otwarte dla każdego. Uczest-
niczyć w nim może każdy miłośnik 
pszczół. Koło posiada swój zarząd, 
statut i budżet. Zrzesza miłośników 
pszczelarstwa z Lubska oraz okolicz-
nych gmin. Spotykamy się zawsze 
wtedy, kiedy zachodzi potrzeba. Od 
wielu lat współpracujemy z niemiec-
kimi pszczelarzami z Forst. Mamy 
wspólne szkolenia i fajne spotkania 
integracyjne. Tradycją jest WIGILIA 
PSZCZELARSKA – połączona z ob-
chodami patrona pszczelarzy Świętego 
Ambrożego. Organizujemy wiele akcji 
związanych z ochroną przyrody. Tylko 
w ostatnich kilku latach posadziliśmy 
kilkaset drzew miododajnych na terenie 
Lubska i okolicznych miejscowości. 
W ubiegłym roku dokonaliśmy zakupu 
własnego sztandaru z dobrowolnych 
składek oraz przy pomocy wsparcia 
sponsorów. Mieliśmy pewne problemy 
lokalowe, ale zawsze pomocną dłoń 
otrzymujemy od Władz Naszego Mia-
sta. Historycznie nasze spotkania odby-
wały się w ratuszu. Obecnie otrzymali-
śmy miejsce wspólnie z innymi kołami 
w nowo wyremontowanym budynku 
dawnego Urzędu Stanu Cywilnego.
- Dziękuję za bardzo interesująca 
rozmowę

Rozmawiał M. Sienkiewicz

Pszczelarstwo, wywodzące się z bartnictwa ma w Polsce wielowiekowe tradycje. Efekt pracy pszczół 
nie tylko w postaci miodu jest obecny w naszym życiu w zasadzie na co dzień. O tej pięknej tradycji i 
wielu jej aspektach postanowiliśmy porozmawiać z przedstawicielem Koła Pszczelarzy Lubsko Mistrzem 
Pszczelarstwa Wojciechem Nawrotem, który m.in. administruje stroną internetową organizacji.

PSZCZELARSTWO TO 
HOBBY I TRADYCJA

Józef Majorczyk (prezes Koła w latach 1957-1969) z rodziną, miejsce pasieki to obecny parking przy „Biedronce” ul. 
Wrocławska

Akcja sadzenia drzew Jeziory Dolne

Przyjaciele Koła: burmistrz Jasienia Andrzej Kamyszek, burmistrz Lubska 
Janusz Dudojć, wójt Brodów Ryszard Kowalczuk 

Mistrz Pszczelarstwa Wojciech 
Nawrot 

We wtorek 11 lutego 
uczniowie Zespołu Szkół 
Technicznych w Lubsku 
uczestniczyli w niezwy-
kłej lekcji historii. Pani 
Halina Siemaszko, uro-
dzona na Syberii człon-
kini Koła Sybiraków w 
Lubsku, wracając pamię-
cią do dramatycznych 
wydarzeń z dzieciństwa 
opowiadała o smutnej 
codzienności życia na ob-
cej ziemi. Młodzież miała 
okazję zobaczyć ocalone 
rodzinne pamiątki, m.in. 
kapliczkę zabraną z ów-
czesnych ziem polskich 
na Syberię, listy ojca 
H. Siemaszko do swo-
jej żony oraz pamiętnik. 
Wyrazem wdzięczności 
za piękną lekcję były 
kwiaty, które młodzież 
wręczyła H. Siemasz-
ko - nauczycielce żywej 
historii, reprezentującej 
niestety z każdym rokiem 
coraz mniej liczne Koło 
Sybiraków.

Red.

Niezwykła lekcja historii

W piątek 14 lutego br. do Przedszkola 
nr 2 w Lubsku zostały zaproszone 
panie inspektorki Justyna Jasińska 
i Magdalena Droś wraz ze swym 
pupilem Miką. Goście zajmują się 
sprawami ochrony zwierząt OTOZ 

Animals w Zielonej Górze. Dzieci 
dowiedziały się jak dbać o zwierzęta, 
obejrzały film o sytuacji psów (a jest 
takich wiele) po znalezieniu się w 
schronisku i po metamorfozie jaką 
przechodzą zwierzęta, aby znaleźć 

kochającą rodzinę. 
Na koniec spotkania dzieci podaro-
wały wcześniej zebraną karmę dla 
zwierząt potrzebujących pomocy.

A.Boszko-Szczęśniak

Serce dla zwierząt
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24 stycznia Lubski Dom Kultury gościł 
uczestników finału wojewódzkiego 
Lubuskiego Przeglądu Jasełkowego. W 
finale udział wzięło dziesięć zespołów 
z Zielonej Góry, Strzelec Krajeńskich, 
Żar, Słubic, Tuczna, Wiciny i Lubska. 
Laureatami spotkań zostały „Iskierki” z 
Żar ( Zespół Szkół Specjalnych) i „Klek-

siki” z Bytomia Odrzańskiego ( Szkoła 
Podstawowa im. Józefa Wybickiego).
W zgodnej opinii Rady Artystycznej 
przeglądu w składzie: Joanna Koc, 
Kamila Pietrzak - Polakiewicz, Ida 
Ochocka wszyscy uczestnicy zasłużyli 
na wyróżnienie.

I.G.

 LUDZIE,  WYDARZENIA  LUDZI E,  WYDARZENI A 

Piątkowy wieczór, Klub "Ceram", proza 
i poezja Renaty Diaków i Adama Bole-
sława Wierzbickiego. Piękne wiersze 
recytowana przez dwójkę autorów, 
którym towarzyszył Mateusz Lewicki 

wykonujący utwory Starego Dobrego 
Małżeństwa. Zebrana publiczność mogła 
wysłuchać utworów Renaty Diaków z to-
mików "Umarłam dla Ciebie. Nareszcie" 
i "Artysta zmartwychwstały" oraz Ada-

ma Wierzbickiego "Ograć samego sie-
bie". Naprawdę niezapomniane wrażenia 
po spotkaniu z autorami, którzy potrafili 
w tylko sobie znany sposób przekazać 
ducha swojej poezji. "Ceram" i poezja 
to naprawdę doskonałe połączenie. Oby 
więcej takich spotkań.

I.G.

ROMAN RYŚ - żarski poeta.
Urodził się 9 sierpnia 1951 r. w Żarach, w 
latach 1954 – 1980 mieszkał w Jankowej 
Żagańskiej, gdzie narodziła się jego fascy-
nacja przyrodą. Od 1981 r. wraz z żoną i 
synem mieszka w Żarach.  
Od 1978 roku związany ze środowiskiem 
żarskich poetów. Współtwórca grupy 
literackiej „Dziewin – Młodzi”. Od 2001 
r. członek Koła Literackiego ZLP przy 
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żarach.
Zadebiutował w 1973 r. wierszem „Oj-
cowizna” w czasopiśmie „Fakty i wy-
darzenia”. 
Wydał tomik wierszy pt. „Zanim umilknie 
las” (MBP Żary 2003) - czwarta pozycja 
żarskiej serii poezji.
Jego wiersze były zamieszczone w anto-
logiach poetyckich pt. „Grzech” (1980), 
„Nasz czas” (1982), „Sercem pisane” 
(1992), w wydanej staraniem Żarskiego 
Towarzystwa Kultury antologii żarskich 
poetów „Dopowiadanie zieleni” (2002) 

oraz w antologiach Klubu Literackiego 
ZLP w Żarach „Słowa spod magnolii” 
(2011) i „Co pulsuje w nas” (2017). Jego 
zainteresowania tematyką przyrodniczą 
zostały zauważone na szerszym forum i 
wiersze opublikowano w antologii poezji 
ekologicznej pt. „Z Ziemi moja radość” 
(Zielone Brygady Kraków, 1995). Naj-
nowsze wiersze i esej „W poszukiwaniu 
swojego bioregionu” były czytane w 
Radio Zachód (2005).
Publikował wiersze także w prasie, w 
„Nadodrzu”, „Lubuskim Nadodrzu”, 
„Obywatelu”, „Gazecie Pieckowskiej”, 
„Dzikim Życiu”, „Gońcu Żagańskim”, 
Lubuskim Piśmie Literacko-Kulturalnym 
„Pro Libris” oraz „Kronice Ziemi Żar-
skiej”, także w jej almanachach literackich 
pt. „Zostawić ślad. By czas nie zatarł” 
(edycje: 2000 i 2001). Zdobywca lauru 
„Złotej Sowy” w konkursie literackim 
UTW ŻDK w 2016 r.
Jest współautorem kilkunastu publikacji 

popularno-naukowych o florze okolic 
Żar, Żagania, Lubska i Krosna Odrzań-
skiego, zamieszczonych w czasopismach 
przyrodniczych „Chrońmy Przyrodę 
Ojczystą” (Instytut Ochrony Przyrody 
PAN, Kraków 2011-16), Fragmenta 
Floristica et Geobotanica Polonica (In-
stytut Botaniki, Kraków 2019), Polska 
Czerwona Księga Roślin (IOP PAN, 
Kraków 2014) i „Przegląd Przyrodniczy” 
(Klub Przyrodników, Świebodzin 2015-
18). Wspólnie z Piotrem Kobierskim z 
Górzyna wydał książkę „Materiały do 
poznania flory południowo-zachodniej 
części województwa lubuskiego (Flora-
Kob, Lubsko 2019).
Od 1983 r. jest działaczem i sędzią 
Polskiego Związku Brydża Sportowe-
go. Odznaczony Złotą Odznaka PZBS 
(2017). Posiada tytuł brydżowy Mistrza 
Krajowego. Jest instruktorem brydża 
sportowego w Żarskim Domu Kultury.

ABW

Pod skrzydłami łużyckiej Euterpe 3

POEZJA 
I po cóż mi teraz nieomylność wy-

roczni
lustro wygięte w grymas

rozświetla pustkę natchnienia  
drzemią rozsypane okruchy słów 

krzywe refleksy metafor
nie układają się w heksametr wier-

sza
wyszłaś niepostrzeżenie  

furtki znajome skrzypnięcie
zostały strofy potrzaskane 

mane, tekel, fares

MIEJSCE NA ZIEMI
Na przekór uciekającej Drogi 

Mlecznej
przystanąłem 

w miejscu zaznaczonym 
kresem lasu i łąki 

stąd mogę bezpiecznie odmierzać
czas przylotu żurawi

olśnieć migotliwą wstęgą rzeki 
aureolą nad fiołkiem rozkwitnąć  

przykucnąć 

zamieniając się w zająca
nasłuchiwać przyjścia deszczu

dotknąć kamienia 
nie budząc go  

wywęszyć mrówkę na ścieżce …
a teraz 

boję się oderwać stóp od ziemi
aby nie wyzbyć się chwili

bycia sam na sam 
z ziemskim sacrum  

co od wieki wieków trwa

MODLITWA SKRUSZONEGO 
GRZESZNIKA

Panie 
bądź miłościw skowronkom polnym

którym ogniem spopieliłem
ich przytulne ziemskie schronienie

a mnie skruszonego grzesznika 
wypędź ze swojego domu
skaż na wieczną tułaczkę  

na nieskończone błądzenie
pośród Asfodelowych Łąk

"Obrachunek na dwa głosy" w Ceramie

16 lutego duża sala Klubu Ceramik 
wypełniła się po brzegi. Liczna pu-
bliczność w to niedzielne popołudnie 
nie przybyła do tego legendarnego 
lubskiego klubu po to, by napić się 
piwa, tylko by móc na żywo zobaczyć 
Antywalentynkową Super Gale Stand 
Up w wykonaniu prekursora tego 
rodzaju rozrywki w Polsce słynnego 
z ostrego, bezpośredniego i bezkom-
promisowego komizmu Pawła Reszeli 

oraz satyryka, felietonisty, showmana 
i wokalisty zespołu Big Cyc Krzysz-
tofa Skiby, którzy w zabawny sposób 
przedstawiali historie, jakie mogą 
towarzyszyć zakochanym, niejed-
nokrotnie opowiadając satyryczne, 
a niekiedy nawet pikantne historię, 
jakie zdarzają się ( mogą się zdarzać) 
w światku kojarzonym z szeroko poj-
mowanym polskim show biznesem.

ABW

STANDUPOWE 
ANTYWALENTYNKI

Robert Szymaniec 
jest podopiecznym 
Środowiskowego 
Domu Samopo-
mocy w Lubsku. 
Od 5 lat zajmuje 
się artystycznym 
w y p a l a n i e m  w 
drewnie, a ostatnio 
zainteresował się 
rzeźbą. 
- Skąd taka pasja?
- Wypalania na-
uczył mnie Janusz 
Orzepowski na za-
jęciach w Lubskim Domu Kultury. 
Obecnie próbuję rzeźbić w drewnie 
pod kierunkiem i opieką Krzysztofa 
Kasowskiego, który przychodzi do 
nas na zajęcia w poniedziałki. Lubię 
robić wypalanki w drewnie, czasem 
zdarza się, że robię prace na zamówie-
nie, np. wypalanki okolicznościowe 
na urodziny lub z okazji jakiegoś 
święta czy uroczystości. Rzeźbienie w 
drewnie jest techniką czasochłonną i 
dość trudną, stworzenie jednej rzeźby 

zajmuje mi ponad miesiąc.
- Ma Pan już sukcesy w tej dzie-
dzinie.
- Jedna z moich prac „Orzeł z ko-
rzenia” zajęła pierwsze miejsce w 
konkursie organizowanym przez Pań-
stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w Zielonej Górze 
pn. „Sztuka Osób Niepełnospraw-
nych” w 2017 roku. Inne moje prace to 
np. „Głowa wawelska” – inspiracją do 
jej stworzenia była wycieczka na Wa-

wel, „Siedząca dziewczyna” 
czy najnowsze: „Orzeł bielik” 
lub „Baba Jaga”. Posiadam 
stronę internetową robertszy-
maniec.bober.com. Można 
tam zapoznać się z moim 
hobby i zobaczyć rzeźby.
- W jakich jeszcze dziedzi-

nach jest Pan aktywny?
- Wspieram wszystkie akcje charyta-
tywne związane z niesieniem pomocy. 
Zawsze biorę udział w Finałach Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
czy zbiórkach żywności w lubskich 
marketach. Poza tym kocham zwie-
rzęta i jestem życiowym optymistą. 
- Dziękujemy za te informacje, 
życzymy dalszej aktywności i roz-
woju pasji.

M. Sienkiewicz

Rzeźbiarska pasja Roberta Szymańca

Robert Szymaniec jest wyjątkowo 
aktywnym człowiekiem 

W związku z naborami wniosków 
trwającymi od 2 do 17 marca 2020r. 
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Dzia-
łania – Grupa Łużycka” zaprasza na 
szkolenia w zakresie przygotowania 
dokumentacji aplikacyjnej.W ramach 
naborów 1/2020/P – podejmowa-
nie działalności gospodarczej oraz 
2/2020/R – rozwijanie działalności 
gospodarczej odbędą się 4 szkole-
nia:26.02.2020r., godz. 10.00 oraz 
godz. 16.00; 27.02.2020r., godz. 10.00 
oraz godz. 16.00. Miejsce szkoleń: 
Lubsko, sala konferencyjna w Basz-
cie, ul. Kopernika 19 (1 piętro). W 
ramach naboru 3/2020/IT – rozwój 
ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej odbędą się 

2 szkolenia:28.02.2020r., godz. 10.00 
oraz godz. 13.00. Miejsce szkoleń: 
Lubsko, Biuro „LGD – Grupa Łu-
życka”, ul. Kopernika 19 (1 piętro). 
Przypominamy, że udział w szkoleniu 
jest punktowany w ramach lokalnych 
kryteriów wyboru. Obowiązkiem 
wnioskodawcy jest złożenie podpisu 
na liście obecności. Potwierdzenie 
udziału w szkoleniu będzie poświad-
czone podpisem pracownika biura 
LGD na liście obecności z danego 
szkolenia. Udział w szkoleniu będzie 
potwierdzany na jego zakończeniu. 
Potwierdzenie uzyskają tylko te 
osoby, które wezmą udział w całym 
szkoleniu.

ms

LGD OGŁASZA 
SZKOLENIA

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

ms

Uczestnicy WTZ i ŚDS bawili się razem podczas zabawy karnawałowej 

Powiatowy Ośrodek Wsparcia 
„Integracja” w Krośnie Odrzańskim 

oraz filia w Gubinie zaprosili 
uczestników lubskiego ŚDS do 

wzięcia udziału w imprezie na sali 
wiejskiej w Osiecznicy

Wieści z WTZ i ŚDS
Warsztaty Terapii Zajęciowej odwiedził Starosta Żarski Józef Radzion

LUBUSKIE SPOTKANIA JASEŁKOWE
W LUBSKIM DOMU KULTURY

Uczestnicy finału

Teatr Trzech Serc - Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Lubsku
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 LUDZIE,  WYDARZENIA  LUDZI E,  WYDARZENI A 

25 stycznia w świetlicy w Dłużku 
odbył się doroczny Bal Karnawałowy, 
połączony z Dniami Babci I Dziadka. 
Imprezę zorganizowała Rada Sołecka 
przy czynnym udziale mieszkańców 
wsi. Na stołach nie zabrakło słodkiego 
poczęstunku zakupionego z funduszu 
Rady Sołeckiej i ciast upieczonych 
tradycyjnie przez dłużkowskie go-
spodynie. W roli wodzireja wystąpiła 
instruktorka Lubskiego Domu Kultury 
Edyta Urbaniak, która wraz z mężem 
Arturem poprowadziła zabawy i 
konkursy. Warto wymienić niektóre 
z nich: zabawy z hula hop, balonem, 
w Boba Budowniczego, mini disco. 

Wszyscy chętni mogli wyjść z balu z 
pomalowaną twarzą, czy brokatowym 

tatuażem. Miał też miejsce konkurs na 
króla i królową balu, których mianem 

jednogłośnie okrzyknięto wszystkie 
dzieci uczestniczące w imprezie.

ABW

BAL KARNAWAŁOWY

Hala przy ul. Bohaterów w sobotni 
wieczór (22.02.)gościła uczestników 
Bankietu "Międzynarodowe Spotkania 
Sportowe Polska - Niemcy". Wśród za-
proszonych gości byli przedstawiciele 
władz Forstu i Masny, Starosta Józef 
Radzion i Burmistrz Lubska Janusz 
Dudojć oraz Przewodniczący Rady 
Miejskiej Marek Gutowski. Organi-
zatorem i gospodarzem był Dyrektor 

OSiR Robert Ściłba. Spotkanie było 
podsumowaniem wieloletniej współ-
pracy Lubska z miastami partnerskimi 
na arenie sportowej i kulturowej.
Podczas uroczystości wręczono spor-
towcom, działaczom, trenerom i mi-
łośnikom sportu, którzy wspomagali 
nasz lubski sport pamiątkowe statuetki.

I.G.

Międzynarodowe 
spotkania sportowe 
Polska - Niemcy

W piątek 17 stycznia br.,w przyjaznej 
restauracji "Okaryna" członkowie 
grupy turystycznej "DUKAT" im. 
Stefana Ciężkowskiego zorganizowali 
spotkanie opłatkowe. Na imprezę 
przybyło 41 osób. 
Po powitaniu wszyscy podzielili 
się opłatkiem i życzyli sobie m.in. 

zdrowia i oby ten nowy rok nie był 
gorszy od poprzedniego. Następnie 
podano obiad, ciasto, napoje i różne-
go rodzaju przekąski (wszystko było 
bardzo smaczne).
Liderki grupy - Bogusia i Sylwia przy-
gotowały małe, ale jakże przydatne w 
podróży, prezenty. 

Po oficjalnej części, zaczęło się! Do 
tańca na keyboardzie profesjonalnie 
przygrywał Krzysiek Gibek, a z lap-
topa dyskotekową muzykę puszczał 
Bartek Wysłobocki. Tańcom nie było 
końca, wszyscy świetnie się bawili. 
W trakcie spotkania, za wielkie za-
angażowanie w działalność grupy, 

Bogusia Kowalczuk i Sylwia Wysło-
bocka, otrzymały drobne podarunki i 
dyplomy. Na tę okoliczność Halinka 
Drobniak ułożyła humorystyczne 
wierszyki, a Ewa Bryłka zaśpiewała, 
swojego autorstwa, fajną piosenkę. 
Nie obyło się też bez konkursu. Za 
poprawną odpowiedź, Małgorzata 

Piekło, otrzymała czapeczkę z logo 
"DUKATA".
Zabawa trwała niemal do północy. 
Rozstaliśmy się z postanowieniem 
organizowania takich spotkań przy 
muzyce i tańcach, częściej.

Z "Dukatowymi" pozdrowieniami - 
DROHA

SPOTKANIE OPŁATKOWE

Uczestnicy spotkania opłatkowego

Za zaangażowanie i grom pracy włożonej 
w organizację wycieczek drobne prezenty 

otrzymały B.Kowalczuk (z prawej) i 
S.Wysłobocka.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w 
Lubsku uprzejmie informuje, że do dnia 
28 lutego 2020r. w USC w Lubsku moż-
na zgłaszać Jubileusz 50-lecia pożycia 
małżeńskiego.
Jubilaci zameldowani na terenie Gminy 
Lubsko, którzy zawarli związek mał-
żeński w 1970r. i wyrażają chęć wzięcia 
udziału w uroczystości otrzymania z rąk 
Burmistrza Lubska, medalu przyznanego 
przez Prezydenta RP za długoletnie poży-
cie małżeńskie, proszeni są do zgłaszania 
się do Urzędu Stanu Cywilnego w Lub-
sku, ul. Plac Wolności 1, pok. 13 i 14, I 

piętro (Ratusz), tel. 68 4576260 lub 68 
4576261, w godzinach pracy Urzędu.
Jubilaci obchodzący 50-tą rocznicę 
pożycia małżeńskiego proszeni są o 
przyniesienie dokumentów tożsamości w 
celu wypełnienia stosownych wniosków.

A-M

ZŁOTE GODY

Od września 2019 do 
końca lutego 2020 
Szkoła Podstawowa nr 
3 realizowała projekt  
"Siła Odkrywania" w 
ramach programu PO 
WER „Ponadnarodowa 
mobilność uczniów”. 
Projekt finansowany był z  
Funduszy Europejskich.

W trakcie projektu realizowana była 
podstawa programowa, jednak od-
bywało się to poza salą klasową, w 
sposób umożliwiający interakcję, 
zaangażowanie i immersję uczniów 
w nauczany materiał, jak chociażby 
poprzez warsztaty odbywające się w 
szkole, Centrum Nauki Keplera w Zie-

lonej Górze, czy też podczas wyjazdu 
zagranicznego do Bacau.
Podsumowanie projektu odbyło się w 
dniach 11 i 13 lutego 2020 r. w formie 
warsztatów. Uczniowie mieli wów-
czas szansę wykonać eksperymenty z 
suchym lodem, a nadto posłuchać jak 
uczestnicy wyjazdu do szkoły w Ba-
cau opowiadali o pobycie w Rumunii.
Realizacje takiego rodzaju projektu 
dają uczniom okazję do nowych do-
znań, doświadczeń, a także możliwo-
ści nauki. Najlepszym sposobem na 
zobrazowanie tego są słowa jednej z 

uczestniczek: „Projekt bardzo mi się 
podobał. Mieliśmy okazję zwiedzić 
i zobaczyć wiele ciekawych miejsc. 
Warsztaty, w jakich braliśmy udział 
były naprawdę ciekawe - najlepiej 
wspominam te w American Corner w 
Bacau. Poznaliśmy mnóstwo nowych 
osób i mieliśmy wiele okazji, żeby 
rozmawiać po angielsku. Uważam, 
że projekty takie jak ten są dobrym 
pomysłem i w przyszłości powinno 
być ich więcej.”

red.

PROJEKT SP3PROJEKT SP3

Uczniowie podczas warsztatów chemicznych

Uczestnycy projektu "Siła odkrywania"

Nagrodzeni sportowcy i trenerzy

Nagrodzeni przyjaciele lubskiego sportu

DUKAT Comiesięczne spotkanie Grupy 
Turystycznej "DUKAT". Podczas 
spotkania omawiano plan pracy 
na nadchodzące miesiące oraz 

nawiązano współprace z grupą 
z Gubina.

I.G.

Uczniowie podczas warsztatów chemicznych
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Na początek może kilka ogólnych 
słów o nas. Jesteśmy istniejącym od 
10 lat Stowarzyszeniem o zmiennej 
liczbie członków. W tej chwili Uni-
wersytet nasz liczy 64 słuchaczy. 
Nasze główne działania, niemal od 
samego początku naszego istnienia, 
związane są z realizacją zadań róż-
nego rodzaju Projektów, w których 
bardzo chętnie uczestniczymy. Nasze 
uniwersyteckie projekty to projekty 
międzynarodowe. Tak się utarło ,że 
bierze w nich udział 5 państw. Obec-
nie ku końcowi zbliża się Projekt 
słowacki o nazwie " IDEMASAP", 
którego uczestnikami jesteśmy. Re-
alizujemy jednocześnie zadania wy-
nikające z naszego nowego projektu 
" SAFER". Wszystkie nasze projekty 
oscylują wokół osób w wieku senio-
ralnym i oferują różnorakie działania 
dla seniorów i o seniorach. " SAFER" 
jak sama nazwa wskazuje dotyczy 
bezpieczeństwa w bardzo szerokim 
znaczeniu tego słowa. Od bezpieczeń-
stwa fizycznego po bezpieczeństwo 
w sieci internetowej. Odbyło się już 
pierwsze międzynarodowe spotkanie 
trenerów ze słuchaczami naszego 
UTW. Zajęcia odbywały się głównie 
poza Lubskiem , min. w Zielonej 
Górze przy dużej pomocy Zarządu 
Zielonogórskiego UTW. Serdecznie 
dziękujemy. Na to spotkanie zostali 
zaproszeni prelegenci specjalizujący 

się w propagowaniu bezpieczeństwa 
w bardzo szerokim zakresie tego 
słowa. Braliśmy udział i bierzemy 
nadal w zajęciach praktycznych 
z samoobrony w razie zagrożenia 
fizycznego na ulicy . Organizowane 
są też spotkania z fachowcami od 
bezpieczeństwa w innych okoliczno-
ściach. np . w banku, czy przy zakupie 
leków, czy też podczas korzystania z 
Internetu. Dbamy również o nasze 
ciała tzn. o sprawność fizyczną. Gra-
my w boccię, w kręgle, spotykamy 
się na zajęciach sportowych w hali 
sportowej, gdzie gramy np. w tenisa 
stołowego. Wyjeżdżamy na wycieczki 
(nie mylić z wyjazdami projektowymi 
do państw uczestniczących w projek-
tach). Wychodzimy na proponowane 
przez Lubski Dom Kultury imprezy 
kulturalne. Co miesiąc organizujemy 
informacyjno-rozrywkowe spotkania. 
Od 8 lat w maju organizujemy Senio-
riadę dla siebie i dla chętnych gości. 
Podczas wakacji wspólnie wyjeżdża-
my do Rewala. Organizujemy różne 
imprezy "z okazji". Nasz Uniwersy-
tet nie jest duży, ale działa prężnie. 
Swoją siedzibę mamy w gościnnym 
Zespole Szkół im. E.Bojanowskiego 
w Lubsku. Wspierają nas też lubscy 
włodarze. Bo to dzięki nam niewielkie 
Lubsko jest miastem uniwersyteckim.

uniwersytecki Koszałek-Opałek
Bożena Manik

 H I STORI A 

Wędrowanie  „Szlakiem słynnych  postaci”

   Początki pałacu w Bieczu sięgają 
średniowiecza i renesansu. Z doku-
mentów wiemy, że w XVI wieku 
istniał tu już zamek obronny, którego 
mury tkwią w obecnym pałacu. W 
drugiej połowie XVII wieku dwór zo-
stał rozbudowany w kierunku zachod-
nim do rozmiarów obecnego korpusu. 
W wyniku dalszej rozbudowy, na 
przełomie XVIII wieku i XIX wieku, 
dostawiono skrzydła boczne. Remont 
przeprowadzony w drugiej połowie 
XIX wieku nie zmienił charakteru bu-
dowli, wprowadzono jedynie skromne 
neorokokowe elementy dekoracyjne 
w elewacji frontowej. Z tego czasu 
pochodzi też fontanna i żelazna bra-
ma. Charakterystyczny dla zespołu 
pałacowego jest budynek bramny. 
Zbudowany w XVIII wieku, zachował 
mimo przebudowy dokonanej w 1802 
roku cechy barokowe. Trzykondy-
gnacyjny gmach nakryty był, trudno 
napisać, że jest, ponieważ trwa jego 
straszliwa dewastacja, dachem z 
cebulastym hełmem z iglicą. Całość 
zespołu pałacowego otacza założony 
w XVIII wieku park krajobrazowy, 
łączący się z kompleksem lasów. 
Część parku położoną po północnej 
stronie pałacu ujmują po bokach 
szpalery drzew, przechodzące przy 
parkanie w większe skupisko. Po stro-
nie południowej park przecinają dwa 
kanały, z których jeden opływa pałac 
od strony wschodniej, południowej 
i zachodniej. W parku występują 34 
gatunki drzew i krzewów, w tym dwa 
dęby — pomniki przyrody. Wspaniale 
prezentuje się pięciusetmetrowa aleja 
topoli włoskich, prowadząca z pałacu 
do kompleksu leśnego. 

   Niestety, smutkiem przejmuje to, że 
miejsce, które historycznie urasta do 
rangi symbolu przyjaznego współży-
cia Niemców i Polaków, ulega ciągłej 
dewastacji. W ruinę popada bowiem 
budynek bramy wjazdowej, leżący 

przy ruchliwej drodze, a sam park 
jest zupełnie zdewastowany. Pozo-
stając w ścisłych związkach z królami 
polskimi, Wiedebachowie korzystali 
z usług wielu królewskich artystów, 
m.in. architekta królewskiego Georga 
Bähra, któremu zlecono przebudowę 
kościoła w Bieczu. Efektem rozmów 
Johanna Friedricha von Wiedebacha 
z Bährem stał się ukończony w 1730 
roku niezwykle oryginalny kościół, 
zaprojektowany na planie krzyża 
greckiego. Mimo upływu czasu 
budowla ta stanowi bez wątpienia 
perłę architektury baroku i to na 
miarę europejską. Biecka świątynia 
to jedyne dzieło Bähra nie tylko na 
Łużycach, ale i w Polsce. W krypcie 
spoczywa fundator, a także wszyscy 
przedstawiciele niemiecko - polskiego 
rodu Wiedebachów. Biecz od XIV 
stulecia był związany z tym rodem, 
który przez wieki cieszył się auto-
rytetem moralnym. Od połowy XV 
wieku Wiedebachowie stali  się pod-
danymi elektorów brandenburskich, 
a następnie monarchów pruskich. 
Zawsze jednak utrzymywali ożywione 
kontakty z saskim dworem w Dreźnie. 
Gdy na polskim tronie zasiadali sascy 
elektorzy, Wiedebachowie czynnie 
działali w służbie dyplomatycznej. W  
1757  roku  hrabia z  Biecza Johann 
Friedrich von Wiedebach otrzymał od 
króla Polski Augusta III dziedziczne 
uznanie szlachectwa niemieckiego 
i nadanie rodowi polskich przywi-
lejów szlacheckich. Związki von 
Wiedebachów z Polską były bardzo 
bliskie przez zawierane małżeństwa. 
Urodzony w  1772  roku w  Bieczu 
Friedrich von Wiedebach ożenił  się 
z  pochodzącą z  Babimostu Heleną 
Mielęcką. Po niespodziewanej śmierci 
Heleny żoną hrabiego Wiedebacha 
została jej młodsza siostra Katarzyna.  
Brat Heleny i  Katarzyny uczestni-
czył w powstaniu listopadowym, 
był porucznikiem korpusu generała 
Chłapowskiego. Za sprzyjanie po-
wstańcom listopadowym i  przerzut 

kurierów na trasie Biecz – Sulechów 
władze pruskie aresztowały Karola 
Fryderyka von Wiedebacha, którego 
postawa była dla nich niezrozumiała i 
bezprecedensowa. Powszechnie znane 
były polskie koneksje rodzinny von 
Wiedebach, jednak nigdy nie przy-
puszczano, że młody hrabia aktywnie 
zaangażuje  się w  sprawy polskie. 
Karol Fryderyk został aresztowany 
26 października 1834  roku w  Bieczu 
i  przetransportowany do Berlina. W  
wyniku interwencji u  pruskiego króla 
Fryderyka Wilhelma III ostatecznie 
osadzono von Wiedebacha w  areszcie 
domowym w  Bieczu. Hrabia został 
pozbawiony stopnia oficerskiego. 
Warto zauważyć, że Karol Fryderyk 
Aleksander von Wiedebach znaczną 
część życia spędził w  Dreźnie, gdzie 
zaprzyjaźnił się z wybitnym polskim 
pisarzem Józefem Ignacym Kraszew-
skim, który często był gościem w 

Bieczu. Istnieją  pogłoski, że w latach 
czterdziestych XIX wieku w bieckim 
pałacu zatrzymał się Adam Mickie-
wicz. Faktycznie, w katalogu rodowej 
biblioteki znalazło się dzieło wieszcza 
„Księgi narodu i pielgrzymstwa pol-
skiego”. Do śmierci Karol Fryderyk 
darzył rodaków matki wielką sym-
patią. W ruinach bieckiego pałacu, 
rodowej siedziby von Wiedebachów, 
pozostały ślady związków rodu z pol-
ską szlachtą: śląską rodziną Lubaw-
skich i wielkopolską Mielęckich.
  Jednak dzieje Biecza sięgają o wiele 
dalej niż historia rodu von Wiede-
bach. W dokumentach archiwalnych 
z  około 1000  roku wymieniona 
jest już nazwa miejscowości. Źró-
dła potwierdzają, że jest to jedna z 
najstarszych miejscowości na Łuży-
cach. Wykopaliska archeologiczne 
pozwalają cofnąć się jeszcze dalej, 
bo aż do IV w. p.n.e. Badacze odkryli 

tu osadę kultury łużyckiej. Położona 
na wzgórzu była otoczona bagnami 
i  strumieniami tworzącymi natu-
ralny system obronny. Mieszkańcy 
prasłowiańskiej osady osiągnęli wy-
soki poziom w produkcji ceramiki, 
charakteryzującej się różnorodnością 
form i bogactwem ornamentów 
geometrycznych i figuralnych. Przez 
lata w Bieczu istniało przekonanie o 
istnieniu tam liczącego dwa tysiące 
lat skarbu Wenetów, czego potwier-
dzeniem miały być wykopane po II 
wojnie światowej brązowe bransolety, 
ozdobne szpilki i zapinki. Starożytne-
go skarbu nie udało się odnaleźć, ale 
dzięki fantastycznemu koncertowi 
udało się znaleźć niezwykle urokliwą 
i fascynującą miejscowość położoną 
na skraju Wzgórz Gubińskich.

Krzysztof Kowsz

W krypcie barokowego kościoła w Bieczu, spoczywa fundator, a także wszyscy przedstawiciele niemiecko - polskiego 
rodu Wiedebachów.

Pałac w Bieczu koło Lubska siedziba rodowa hrabiów von Wiedebach.

Karol Fryderyk Aleksander von 
Wiedebach znaczną część życia 

spędził w  Dreźnie, gdzie zaprzyjaźnił 
się z wybitnym polskim pisarzem 

Józefem Ignacym Kraszewskim, który 
często był gościem w Bieczu.

Hrabia Karol Fryderyk von 
Wiedebach, za sprzyjanie 

powstańcom listopadowym i przerzut 
kurierów na trasie Biecz – Sulechów 

został aresztowany przez władze 
pruskie.

Śladami niemieckiego hrabiego sprzyjającego 
sprawie polskiej - Karola Fryderyka von Wiedebacha

 LUDZIE,  WYDARZENIA 

UTW LUBSKO KŁANIA SIĘ WSZYSTKIM

W środę (23.01.) w Lubskim 
Domu Kultury odbyła się uro-
czysta akademia, podczas której 
zostały wręczone listy gratu-
lacyjne dla rodziców uczniów 
SP-1, którzy uzyskali najlep-
sze wyniki w nauce w pierw-
szym semestrze roku szkolnego 
2019/2020. Akademię uświetnił 
występ Zespołu Jasełkowe-
go – finalisty Wojewódzkiego 
Przeglądu Jasełkowego. Listy 
gratulacyjne rodzicom wyróż-
niających się w nauce uczniów 
wręczała Dyrektor SP-1 Ewa 
Woźniak-Burzawa.

I.G.

LISTY GRATULACYJNE W SP-1
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  Greyfriars Bobby urodził się około 
1856, roku był to pies rasy skye 
terrier, który czuwał przez niemal 
14 lat przy grobie swego właści-
ciela Johna Graya w Edynburgu. 
Jego postać została upamiętniona 
w formie pomnika i płyty, pojawia 
się także w książkach i filmach. 
John Gray był ogrodnikiem, który 
zamieszkał z żoną i synem w Edyn-
burgu. Ponieważ nie mógł znaleźć 
pracy jako ogrodnik, zatrudnił się 
na policji jako konstabl. Stróżował 
w nocy, a pomagał mu w tym pies 
Bobby, którego nabył w tym celu. 
John Gray zmarł na gruźlicę 5 lutego 
1858 roku, Bobby miał wtedy dwa 
lata i został pochowany na przy-
kościelnym cmentarzu Greyfriars 
Kirkyard (najbardziej nawiedzonym 
cmentarzu na świecie). Dzień po po-
grzebie pies pojawił się przy grobie 
pana i pilnował go przez niemal 
14 lat, aż do swojej śmierci, która 
nastąpiła 14 stycznia 1872 roku. 
Opiekun cmentarza, James Brown, 
początkowo bezskutecznie próbował 
pozbyć się psa, ale później zaakcep-
tował jego obecność, karmił go, a 
nawet zapewnił mu schronienie przy 
grobie Graya. Pies stał się znany, a 
jego postawa budziła podziw wśród 
mieszkańców miasta. W 1867 roku 
władze Edynburga wprowadziły 
obowiązkowe podatki od psów, a 
psy bez opłaconego podatku były 
usypiane. Sir William Chambers, 
Lord Provost Edynburga, będący mi-

łośnikiem psów, opłacił podatek za 
Bobbiego i zakupił dla niego obrożę, 
która przetrwała do dziś i obecnie 
znajduje się w Muzeum Edynburga. 
Pies został pochowany w bramie 
cmentarza, niedaleko grobu swego 
pana. Mieszkańcy Edynburga po-
stanowili uczcić niezwykłego psa. 
Baronowa Angelia Georgina Burdett 
– Coutts (1814 - 1905), która odwie-
dzała psa wielokrotnie w 1871 roku, 
wzruszona jego wiernością, opłaciła 
granitową fontannę z posągiem Bob-
by'ego, wykonanym przez Williama 
Brody'ego. Oryginalna statua trafiła 
do zbiorów Muzeum Edynburga, a 
na rogu Edinburgh's Candlemaker 
Row i George IV Bridge znajduje się 

nieczynna fontanna z kopią posągu. 
Miłośnicy psa z Ameryki ufundowa-
li płytę nagrobną z czerwonego gra-
nitu poświęconą Johnowi Grayowi, 
natomiast Szkockie Towarzystwo 
Pomocy Psom postawiło 13 maja 
1981 roku płytę upamiętniającą jego 
psa, także wykonaną z czerwonego 
granitu. Eleanor Atkinson napisała 
książkę „Greyfriars Bobby” (pol. 
Szary Brat Bobby) wydaną w 1912 
roku, przedstawiającą w ubarwiony 
sposób losy Bobby'ego i jego pana. 
Tytuł polskiego tłumaczenia książ-
ki: „Bobik od Franciszkanów”. W 
oparciu o nią powstał w 1961 roku 
film „Greyfriars Bobby: The True 
Story of a Dog”. 
  Polska ma też swego legendarnego 

psa, tuż przy kazimierskim rynku, 
prawie u stóp kościoła farnego 
znajduje się brązowy posążek psa. 
Legend związanych z tym monu-
mentalnym czworonogiem jest wie-
le. A zapotrzebowanie na te historie 
jest duże, ponieważ  żadna chyba 
wycieczka nie ominie brązowego 
kundelka, głaszcząc go po nosie na 
szczęście i fotografując się namięt-
nie na jego tle. Psy w Kazimierzu 
Dolnym były zawsze. Kiedy w 
miasteczku, były jeszcze jarmarki, 

takie z prawdziwego zdarzenia na 
cały rynek, psy przybywały tu wraz 
z chłopami i często pozostawały 
już w miasteczku. Z czasem miesz-
kańcy Kazimierza przyzwyczaili 
się do ich obecności, dokarmiali je, 
nadawali im imiona, nic więc dziw-
nego, że kazimierskich psów wciąż 
przybywało. Najbaczniejszymi ob-
serwatorami kundli kazimierskich 
byli oczywiście artyści, których 
ulubionym miejscem na poranną 
kawę od lat była i jest Kawiarnia 
„Rynkowa”. Dlatego też posąg psa 
stoi właśnie tuż przy rynku i patrzy 
w kierunku kawiarni. Pies, którego 
pomnik tak intryguje turystów, wabił 
się Werniks i przewodził wszystkim 
kazimierskim psim ulicznikom. 
Był on psem na tyle wyjątkowym, 
że znalazł się człowiek, który po-
stanowił go przygarnąć. Malarz 
- Zbigniew Szczepanek. Wkrótce 
potem wraz z psem wyjechał na stałe 
do Gdańska. Werniks jeszcze do 
Kazimierza powrócił, by pozować 
rzeźbiarzowi przy tworzeniu posągu. 
Był już wtedy bardzo stary i prawie 
ślepy. Niestety psie szesnaście lat 
to nie jest ludzka młodość. Posąg 
Werniksa powstał w 2000 roku i był 
to pierwszy posąg kundla w Polsce. 
Każdy turysta powinien pogłaskać 
psa po nosku, by do Kazimierza w 
przyszłości powrócić. 

Krzysztof Kowsz

 H I STORI A /  PRZETARGI 

Wędrowanie  „Szlakiem słynnych  postaci”

Greyfriars Bobbi  - symbol psiej 
wierności, przez 14 lat codziennie 
przychodził na grób swojego pana.

Pomnik Greyfriarsa Bobbiego w 
Edynburgu.

Polska posiada, również pomnik 
swojego słynnego psa. Pies Werniks, 

stoi przed Kawiarnią „Rynkową” 
w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. 

Dotknięcie psiego nosa, podobnie jak 
w przypadku Greyfriarsa Bobbiego, 

gwarantuje każdemu turyście 
szczęście.

Śladami wiernego psiego przyjaciela
– Greyfriarsa Bobbiego

BURMISTRZ LUBSKA
ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego.

Sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 o pow. użytkowej 220,58 m2 składającego się z sali sprzedaży, kotłowni, 3 pomieszczeń socjalnych, wc i 2 magazynów , usytuowanego na parterze budynku mieszkalno-użytkowego, 
trzykondygnacyjnego, niepodpiwniczonego położonego przy ul. Reja 13A-15 w Lubsku w zabudowie zwartej. Lokal wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz centralne 
ogrzewanie z pieca na paliwo stałe. Lokal o podstawowym standardzie do remontu (zły stan podłóg, część instalacji wewnętrznych do wymiany). Wejście do lokalu od strony ul. Reja oraz od podwórka. W budynku 
mieszkalno-użytkowym znajduje się 9 samodzielnych lokali w tym 8 lokali mieszkalnych.Sprzedaż lokalu użytkowego następuje z jednoczesną sprzedażą gruntu zabudowanego  dwoma budynkami mieszkalno - użytkowymi 
i dwoma budynkami niemieszkalnymi, oznaczonego działką 258 o powierzchni 705 m2 w udziale 291/1000 położonego w obrębie 3 miasta Lubsko przy ul. Reja 13A-15. Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest 
księga wieczysta KW Nr ZG1R/00030990/3. 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 ww. nieruchomości odbył się 25.09.2019r., drugi przetarg 22.11.2019r., trzeci przetarg 27.01.2020r. i wszystkie 
zakończyły się wynikiem negatywnym.Cena wywoławcza w czwartym przetargu wynosi 300.000,00 złotych Wadium wynosi 16.000 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 23 marca 2020r. 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 19 marca 2020r.

*
BURMISTRZ LUBSKA

ogłasza piąty 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., drugi przetarg odbył się 26 sierpnia 2019r., trzeci 28 października 2019r., czwarty 20 stycznia 2020r. i wszystkie zakończyły się wynikiem negatywnym.Cena wywoławcza w piątym przetargu wynosi 29.500,00 
złotych Wadium wynosi 2.000 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 23 marca 2020r. 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 19 marca 2020r. 

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 Wydział Infrastruktury 
i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lubsku – Ratusz (p. 26), tel. 68 457-61-27, 457-61-23. Ogłoszenie zostało opublikowane na gminnej stronie internetowej www.bip.lubsko.pl oraz na stronie www.monitorurzedowy.pl.

Burmistrz Lubska - Janusz Dudojć

 H ISTORIA 

  Alois Alzheimer był to niemiecki lekarz 
psychiatra i neuropatolog, profesor psy-
chiatrii Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Jako pierwszy opisał objawy choroby 
zwanej dziś chorobą Alzheimera. Urodził 
się w 1864 roku w bawarskiej miejscowo-
ści Marktbreit, jako syn notariusza Eduar-
da Alzheimera (1840 – 1891) i Therese z 
domu Busch. W 1883 roku podjął studia 
medyczne w Berlinie, studiował także 
w Tybindze i Würzburgu, gdzie w 1887 
roku otrzymał dyplom lekarza medycyny. 
W tym samym roku przedstawił swoją 
dysertację doktorską, dotyczącą histolo-
gii gruczołów woskowinowych, opartą 
na badaniach przeprowadzonych przez 
niego w laboratorium Rudolfa Alberta 
von Köllikera. W 1889 roku podjął pracę 
w zakładzie psychiatrycznym Städtische 
Anstalt für Irre und Epileptische we 
Frankfurcie, którym kierował Emil Sioli. 
Rok później w tym samym miejscu podjął 
pracę jako ordynator neurolog Franz Nissl, 
z którym Alzheimer podjął współpracę. 
Wspólnie wprowadzili w zakładzie zasadę 
non - restraint, polegającą na unikaniu 
środków przemocy, takich jak kaftany 
bezpieczeństwa, przymusowe karmienie. 
Zamiast tego wprowadzono nadzór nad 
pacjentami w dużych salach. Część pa-
cjentów mogła swobodnie poruszać się po 
zakładzie, niektórych zabierano nawet na 
wycieczki. W kwietniu 1894 roku ożenił 
się z wdową Nathalie Geisenheimer, z 
domu Wallerstein (1860 - 1901), pocho-
dzącą z Frankfurtu nad Menem. 
  Związek okazał się ze wszech miar 
szczęśliwy, bo żona obdarzyła Alzheime-
ra nie tylko sercem, trójką dzieci, ale i 
majątkiem. Żyli wygodnie miał ośmioro 
służących, wytworne obiadki i przyjęcia 
dla elity, dom pełen antyków i dzieł sztuki. 
Alzheimer pławił się w hedonistycznych 
przyjemnościach, ale przede wszystkim 
mógł w spokoju prowadzić badania 
naukowe. Interesował się przede wszyst-
kim „paraliżem postępującym", który 
rozpoznawano u jednej trzeciej pacjentów 
przyjmowanych do zakładów psychia-
trycznych dużych miast. Podejrzewano, 
że był następstwem zakażenia syfilisem. 
W mowie potocznej nazywano paraliż 
„rozmiękczeniem mózgu". Chorzy tracili 
pamięć i kontrolę nad ciałem, pogrążali 
się w urojeniach, ich osobowość się roz-
padała. Badania prowadził najpierw we 
Frankfurcie, potem w Monachium, dokąd 
w 1903 roku już po śmierci żony ściągnął 
Alzheimera prof. Emil Kraepelin (1856 
- 1926), dyrektor Królewskiej Kliniki 
Psychiatrycznej. Ważna osoba w świecie 
medycyny, kilkakrotnie nominowany do 
Nobla, twórca klasyfikacji chorób psy-
chicznych. Kraepelin z dużym chłodem 
traktował współpracowników, wszędzie 
widział rywali, starannie planował karierę 
naukową. Alzheimer natomiast wszędzie 
miał kolegów, nie interesowały go tytuły, 
pracę habilitacyjną złożył kilkanaście 
lat po doktoracie, nie wychodził całymi 
dniami z laboratorium, wielokrotnie swoje 
zasługi przypisywał wspaniałomyślnie 
innym, chociaż sam mógł do nich pre-
tendować. Emil Kraepelin po śmierci 
Alzheimera zadecydował, że choroba 
opisana przez niego zostanie związana z 
jego nazwiskiem. Gdy w 1910 roku uka-

zało się ósme wydanie jego podręcznika 
psychiatrii, figurowała w nim Alzheimer-
sche Krankheit. Gest Kraepelina miał duże 
znaczenie, bo wciąż nie było do końca 
wiadomo, czy to nowa choroba, czy też 
nietypowa postać starczej demencji. 
  Alzheimer okazał się niewdzięczny i 
zamiast zostać z Kraepelinem w Mona-
chium, wyjechał do Wrocławia. W 1912 
roku jako profesor zwyczajny został 
kierownikiem Katedry Psychiatrii Uni-
wersytetu Wrocławskiego i Dyrektorem 
Kliniki Psychiatrycznej. Kraepelin był 
urażony, twierdził, że zmarnuje on swoje 
zdolności i talent na prowincji. Jednak nie 
miał racji we Wrocławiu praktykowali 
wybitni psychiatrzy i neurolodzy. Kliniką 
uniwersytecką kierował przed Alzheime-
rem m.in. Carl Wernicke (1848 - 1905), 
a jego uczniem był Otfrid Förster (1873 
- 1941).  Wernicke jako pierwszy opisał 
afazję czuciową i wskazał część kory 
mózgowej odpowiedzialną za ośrodek 
mowy. Badał także ostry zespół objawów 
neurologicznych występujących u alko-
holików - oczopląs, podwójne widzenie, 
ataksja, który nosi w medycynie nazwę 
encefalopatii Wernickego. Natomiast 
Förstera przedstawiać nie trzeba, to jeden 
z pionierów neurochirurgii, gwiazda 
światowa, lekarz Lenina. Za leczenie spa-
raliżowanego po udarach wodza rewolucji 
dostał podobno 30 tysięcy marek w złocie. 
Jego podpis widnieje na akcie zgonu i pod 
protokołem sekcji zwłok radzieckiego 
przywódcy. Alzheimer mógł więc bez 
wstydu przejąć klinikę po takich tuzach 
medycyny. Nowoczesna klinika, otwarta 
w 1907 roku przy Auenstrasse, dziś Buj-
wida, mogła przyjąć 58 chorych: 26 łóżek 
dla pacjentów będących na obserwacji, 26 
w oddziałach otwartych, 28 w oddziałach 
zamkniętych oraz 4 łóżka w izolatkach. 
W dużych salach w budynku frontowym 
mieszkało po ośmiu pacjentów, ale 
przygotowano też jedynki. Monachium, 
Berlin czy Halle nie miały nic lepszego. 
Dużo zieleni, aleja lipowa, ogród różany 
i wygodna willa dla dyrektora: na parterze 
od frontu salon i narożny gabinet do pracy, 
w tyle pokój dzienny i jadalnia z zejściem 
do ogrodu, na piętrze i poddaszu sypialnie. 
Nawet taki hedonista jak Alzheimer mu-
siał być zadowolony. 
   Jednak przyjazd do Wrocławia okazał 
się bardzo nieszczęśliwy, zaraz po przy-
jeździe lekarz zachorował. Nie bardzo 
wiadomo na co, część biografów twierdzi, 
że dostał zapalenia nerek jako powikłanie 
po anginie, część twierdzi, że cierpiał na 
zapalenie wsierdzia złośliwe. Miał jednak 
zaledwie 48 lat, wydawało się, że pokona 
chorobę. Jednak pomimo choroby, nie 
oszczędzał się. Począwszy od semestru 
letniego 1913 roku, prof. Alzheimer wy-
kładał histologię, histopatologię układu 
nerwowego i psychiatrię. W środy i soboty 
przez 1,5 godziny miał konsultacje dla 
studentów. Prowadził też prywatną prak-
tykę. Uczeni, z którymi współpracował, to 
pierwsza liga w historii medycyny. Oprócz 
wspomnianego już Otfrida Förstera, „le-
karza Lenina", w Katedrze Psychiatrii i 
Chorób Nerwowych wykładali też Hans 
Creutzfeldt (1885 - 1964), Max Biel-
schowsky (1869 - 1940), Friedrich Levy 
(1888 - 1966). Uczniami Alzheimera byli 

m.in. Władimir Faworski (1886 
- 1964), Teofil Simchowicz 
(1879 - 1957), Stefan Rosental 
(1886 - 1917), Leonid Omorokow (1881 
– 1917). Ostatnią publikacją Alzheimera, 
która ukazała się w 1915 roku, była praca 
„Der Krieg und die Nerven". Prof. Andrzej 
Kiejna, szef wrocławskiej kliniki psychia-
trii i badacz dziejów tej nauki, pisze, że 
to jedno z pierwszych doniesień o stresie 
pourazowym (PTSD). Po wybuchu wojny 
klinika została częściowo przekształcona 
w lazaret wojskowy, mogący przyjąć 
150 pacjentów. Alzheimer miał okazję 
zbadać stan psychiczny ludzi, którzy 
zostali wrzuceni w okopy i musieli stawić 
czoło śmierci. 
   3 listopada 1906 roku Alzheimer przed-
stawił na posiedzeniu Towarzystwa Neu-
ropsychiatrii Południowo - Zachodnich 
Niemiec w Tybindze przypadek „specy-
ficznej choroby kory mózgowej” u zmarłej 
56 - letniej pacjentki, Auguste Deter. Ową 
pacjentkę, wówczas 51 - letnią, poznał 
25 listopada 1901 roku w czasie swej 
pracy w zakładzie psychiatrycznym we 
Frankfurcie, gdzie przywiózł ją jej mąż. W 
poprzedzającym roku zauważył w jej za-
chowaniu znaczne zmiany: „Auguste stała 
się zazdrosna i nie potrafiła wykonywać 
najprostszych czynności domowych, cho-
wała przedmioty tak, że nie potrafiła ich 
znaleźć, czuła się śledzona i naprzykrzała 
się sąsiadom”. We swoich wspomnieniach 
Alois Alzheimer pisał: „Pani Deter ma 51 
lata, ale wygląda jak staruszka. Podejrze-
wa męża, że romansuje z sąsiadką, a za 
chwilę twierdzi, że go w ogóle nie zna. 
Jej mąż Karl Deter, kolejarz, nie jest już 
w stanie godzić pracy z opieką nad żoną, 
Auguste w nocy krzyczy całymi godzina-
mi, staje się coraz bardziej zagubiona, nie 
radzi sobie z prostymi czynnościami. Po 
przywiezieniu do szpitala siedzi w łóżku z 
wyrazem bezradności. Auguste dostaje na 

obiad kalafior z wie-
przowiną, ale pytana 
przez lekarza co je, 
mówi, że: szpinak. 
Poprosiłem ją, żeby 
napisała na kartce „Pani Augusta Deter". 
Napisała tylko pierwsze słowo, ponieważ 
zapomina co miało być dalej. Zapytana o 
swoje imię – odpowiedziała Auguste, jak 
ma na nazwisko, odpowiedziała, również, 
że Auguste. Wreszcie zapytana o imię 
swojego męża odpowiedziała: „Wydaje 
mi się, że Auguste”. Dwa dni później 
Alzheimer dopisuje w swoim pamiętniku: 
„Bezustannie bezradna i lękliwa". A potem 
jeszcze: „Bezradna, wszystkiemu stawia 
opór". Alzheimer stwierdził, że pacjentka 
nie posiada orientacji czasoprzestrzennej, 
nie potrafi sobie przypomnieć prawie 
żadnych szczegółów z życia i często daje 
odpowiedzi niemające żadnego związku z 
pytaniem. Ponadto jej nastroje szybko się 
zmieniały pomiędzy lękiem, nieufnością, 
odrzucaniem i popłakiwaniem. Nie można 
było pozwolić jej na swobodne porusza-
nie się po zakładzie, bo miała zwyczaj 
dotykać twarzy innych pacjentów, na co 
ci często reagowali agresją. Alzheimer 
poświęcił pacjentce wiele uwagi, cierpli-
wie prowadząc przez najbliższe tygodnie 
dalsze rozmowy. Podczas tych rozmów 
Auguste wielokrotnie żałośnie powtarzała 
„o Boże”. Podczas jednej z rozmów kilka-
krotnie wyznała „można by powiedzieć, 
że sama się zagubiłam”. 
   Alzheimer stwierdził, że Auguste 
niszczy coś, co on nazywa „chorobą 
zapomnienia". Na razie jeszcze nie był w 
stanie opisać choroby, tylko jej objawy. 
Auguste Deter przeżyła w zakładzie psy-
chiatrycznym pięć lat, pod koniec życia 
leżała w łóżku całkowicie otępiała, czasem 
zawodziła, nie kontrolowała czynności 

fizjologicznych. Jako przyczynę 
śmierci wpisano zakażenie krwi 
spowodowane odleżynami. 

Alzheimer, który wówczas pracował już 
w Monachium, kazał sobie przysłać jej 
mózg. Wierzył, że tam znajdzie źródło 
choroby. Nie mylił się, zobaczył w tkance 
nerwowej dziwne kłębkowate skręty, dzi-
siaj zwane zwyrodnieniami neurowłókien-
kowymi Alzheimera, kilka takich kłębków 
nawet narysował  i opisał skupiska białek. 
Stwierdził też zmniejszenie się masy mó-

zgu. Zawsze uważał się przede wszystkim 
za neuropatologa. Śmierć pacjentów 
wykorzystywał, żeby pomóc żywym. 
Alzheimer określał przedstawianą przez 
siebie chorobę jako „Choroba zapomina-
nia” (niem. „Krankheit des Vergessens”). 
Określenia „choroba Alzheimera” użył 
po raz pierwszy Emil Kraepelin w swoim 
„Podręczniku psychiatrii” z 1910 roku. 
Oficjalnie nazwa ta została przyjęta na 
kongresie lekarzy w Lozannie w 1967 
roku. Alois Alzheimer  zmarł  w niedzielę 
19 grudnia 1915 roku we Wrocławiu 
w wieku 51 lat. W poniedziałkowym 
wydaniu „Schlesische Zeitung" ukazała 
się notka o śmierci uczonego, ówczesny 
rektor Uniwersytetu stwierdził, że „nauki 
medyczne straciły jednego z najlepszych 
naukowców". Wyświechtane słowa, 
ale tym razem prawdziwe. Chciał być 
pochowany koło żony, we Frankfurcie. 
Pogrzeb był skromny, Alzheimer nie 
chciał  żadnych mów nad grobem. 

Krzysztof Kowsz

Wędrowanie  „Szlakiem słynnych  postaci”

W 1912 roku Alois Alzheimer 
przyjeżdża do Wrocławia, 

gdzie zostaje kierownikiem 
Katedry Psychiatrii 

Uniwersytetu Wrocławskiego, 
oraz Dyrektorem Kliniki 

Psychiatrycznej przy 
dzisiejszej ulicy Bujwida.

Na tablicy napisane jest: „Dla 
upamiętnienia wielkiego uczonego, 

neuropatologa i psychiatry, który 
w tym budynku mieszkał w latach 
1912 - 1915. Polsko – Niemieckie 

Towarzystwo Psychiatryczne 
oraz Fundacja Ochrony Zdrowia 

Psychicznego. Wrocław 19 XII 1995 r”.

Alois Alzheimer – niemiecki 
profesor psychiatrii, jako 
pierwszy opisał „chorobę 

zapomnienia”.

W Monachium swoje 
badania neurologiczno - 

psychiatryczne prowadził 
wraz Emilem Kraepelinem 
- twórcą klasyfikacji chorób 

psychicznych.

3 listopada 1906 roku 
Alzheimer przedstawił na 
posiedzeniu Towarzystwa 

Neuropsychiatrii 
Południowo - Zachodnich 

Niemiec w Tybindze 
przypadek „specyficznej 
choroby kory mózgowej” 

u zmarłej 56 - letniej 
pacjentki, Auguste Deter.

Tablica upamiętniająca 
Aloisa Alzheimera 

znajduje się na Klinice 
Psychiatrycznej przy 

dzisiejszej ulicy Bujwida we 
Wrocławiu, którą w latach 

1912 -1915 kierował słynny 
lekarz.

ŚLADAMI TROPICIELA ZAPOMNIENIA - PROF.
ALOISA ALZHEIMERA
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W Lubskim Domu Kultury trwa co-
roczny cykl Grand Prix Szkół z terenu 
Gminy Lubsko i Jasienia, współorga-
nizowany przez Lubski Klub Szacho-
wy CAISSA. W kolejnych zawodach, 
rozegranych 14 lutego wzięło udział 
ponad 60 szachistów ze szkół pod-
stawowych i średnich. Po rozegraniu 
7 rund wyniki ogłosił sędzia główny 
Mariusz Kucharski. A oto wyniki. Kat. 
dzieci: chłopcy – I miejsce Franciszek 
Milczanowski (komplet 7,0 pkt.), II 
Patryk Płoneczka (5,0 pkt.), III Piotr 
Biernacki (5,0 pkt.); dziewczęta – I 
miejsce Gabriela Boranowska (5,0 

pkt.), II Kinga Skórzewska (4,0 pkt.), 
III Zosia Mierzwiak (3,5 pkt.). Kat. 
młodzież: chłopcy – I miejsce To-
masz Lambrecht (komplet 7,0 pkt.), 
II Szymon Gajda (6,0 pkt.), III Alek-
sander Kiełek (5,5 pkt.); dziewczęta 
– I miejsce Adrianna Urbaniak (5,0 
pkt.), II Julia Gruszecka (5,0 pkt.), III 
Karolina Paprzycka (3,5 pkt.). Zwy-
cięzcy otrzymali dyplomy i upominki. 
Wszystkim serdecznie gratulujemy!

M. Sienkiewicz

Budowlani Lubsko 
rozegrali 15 lutego kolejny 
sparing. Rywalem ekipy 
Damiana Sarneckiego był 
zespół Błękitnych Ołobok. 
Nasz zespół pokonał 
rywala 3:1. Bramki 
strzelili: Dawid Urban, 
Marcin Bławuciak, Maciej 
Trziszka. 

Krótka rozmowa z trenerem naszego 
zespołu D.Sarneckim zaraz po spo-
tkaniu:
Jak ocenia pan dzisiejszy sparing ?
DS: Trudny i wymagający przeciwnik. 
Wzmocniony zawodnikami z byłego 
Przylepu postawił mocne warunki. Ty-
dzień .temu wygrali z Czerwieńskiem 
4-1, to dało do myślenia. Pierwsza po-
łowa bardzo wyrównana (0:0). Druga 
już pod nasze dyktando i 3-1. Cieszy, 
że stwarzamy dużo sytuacji tak było 
i dzisiaj. Piękna akcja na 2-1 moich 
zawodników i tego od nich oczeku-
ję. Powoli zaczynamy rozumieć się 
nawzajem. Chłopcy moją wizję gry, 
a ja uczę się ich zachowań na boisku. 
Zaczyna to wyglądać dobrze.
Jak wyglądają zawodnicy i liga coraz 
bliżej?
DS.: Zawodnicy wyglądają dobrze, 
tym bardziej, że drugą połowę wy-
trzymujemy kondycyjnie i strzelamy 
bramki. To cieszy. Liga za 4 tygodnie. 
Trenujemy ciężko i chcemy na wiosnę 
zrobić dobrą robotę.

I.G.

 SPORT 

Damian Sarnecki, trener 
Budowlanych Lubsko

WYGRANA 
Z OŁOBOKIEM

W sobotę (08.02.) zawodnicy z Górzy-
na rozegrali udany sparing z Czarnymi 
Żagań w ramach zimowych przy-
gotowań do rundy wiosennej. Nasz 
zespół pokonał IV-ligowego rywala 
1-2 (mecz rozegrano na boisku ze 
sztuczną nawierzchnią w Żaganiu).
Spotkanie pokazało dwie różne po-
łowy. Pierwsza przebiegła dokładnie 
tak jak zaplanował trener Karol Wi-
derowski. Początek spotkania toczył 
się głównie na połowie gospodarzy, 
których zaskoczyliśmy grą wysokim 
pressingiem. KADO całkowicie kon-
trolowało przebieg gry dzięki solidnej 
pracy w poszczególnych formacjach. 
W 27 minucie meczu wynik otworzył 
Michał Dyderski, który soczystym 
strzałem z dystansu pokonał bram-
karza gości. W 35 minucie błąd przy 
otwarciu gry od bramki wykorzystali 
nasi napastnicy. Po szybkim przejęciu 
piłki w sytuacji strzeleckiej znalazł się 
Patryk Poprawski i pewnym strzałem 
podwyższył prowadzenie.
Druga odsłona nieco zmieniła obraz 
gry. To Czarni byli częściej przy 
piłce i śmielej konstruowali ataki. W 

61 minucie przyszedł moment dez-
organizacji naszej formacji obronnej 
co przełożyło się na stratę gola. Do 
końca meczu obie ekipy miały okazje 
bramkowe, lecz brakowało precyzji 
przy finalizacji.
Mecz kontrolny z Czarnymi dostar-
czył spory bagaż doświadczenia i 
pokazał dobrą dyspozycję ekipy z 
Górzyna.
Czarni Żagań - LZS KADO Górzyn 

1:2 (0:2)
Gole dla KADO: 27’ Dyderski, 35’ 
Poprawski
W kolejnym meczu sparingowym 
KADO pokonało 16 lutego Spartę 
Grabik 5:1
Bramki strzelali: Patryk Poprawski
Remigiusz Nowak (k.)
Piotr Błądek x2
Artur Dąbrowski

I.G.

LZS Kado Górzyn

Zawodniczki Damiana Dworczaka 
podczas treningu w ramach przygo-

towań  do rundy wiosennej. 
I.G.

BUDOWLANKI 
OSTRO TRENUJĄ

W sobotnie (15.02.) 
popołudnie w hali OSi-
Ru przy ul. Bohate-
rów rozegrano turniej 
juniorów młodszych 
o Puchar Starosty Żar-
skiego. Pierwsze miej-
sce przypadło drużynie 
prowadzonej przez Ro-
berta Ściłbę. Budowlani 
I Lubsko zgromadzili 
10 punktów, tracąc tyl-
ko jedną bramkę. Naj-
lepszym bramkarzem 
został wybrany Tobiasz 
Błaszków, najskutecz-
niejszym strzelcem 
został Marcel Sadow-
ski, MVP turnieju Igor 
Adamski, wszyscy Bu-
dowlani Lubsko. Gratu-
lujemy!!!

I.G.

UDANY TURNIEJ
JUNIORÓW 
ROBERTA ŚCIŁBY

W Lubskim Domu Kultury podczas 
ferii odbył się Turniej Szachowy o Pu-
char Zimy 2020. W zawodach udział 
wzięło 22 zawodników, którzy przez 7 
rund walczyli o jak najlepsze miejsca i 
wyższe kategorie szachowe. Walka o 
zwycięstwo rozstrzygnęła się pomię-
dzy Zenonem Jachimkiem i Arturem 
Urbaniakiem. Obaj uzyskali po 6 
punktów i zdecydowanie wyprzedzili 
resztę konkurencji. Wyższą punktację 
pomocniczą posiadał Z. Jachimek, co 
pozwoliło mu na zdobycie pierwszego 
miejsca! Również walka o III miejsce 
była bardzo zacięta. Dwóch juniorów: 
Wiktor Milczanowski i Szymon Gajda 
zdobyło po 5 punktów. Na uwagę 
zasługuje postawa Szymona, który 
zremisował swoje partie ze zdobyw-
cami pierwszego i drugiego miejsca. 
Jednak to nie wystarczyło do uzy-
skania podium. Najwyższą punktację 

pomocniczą w turnieju miał bowiem 
Wiktor, który (jako jedyny) pokonał 
swojego głównego konkurenta w 
bezpośrednim pojedynku i powrócił 
do domu jako zdobywca III miejsca. 
Do tego Wiktor dołożył jeszcze pu-
char dla najlepszego juniora do lat 
14. Na kolejnych miejscach znaleźli 
się Wiktor Fila (III junior do lat 14) i 
Franciszek Milczanowski (I junior do 
lat 10). W klasyfikacji do lat 10 kolej-
ne miejsca zajęli: Patryk Płoneczka 
(3,5 pkt) i Gabrysia Boranowska (3 
pkt). Jednocześnie Gabrysia okazała 
się najlepszą juniorką w turnieju, zde-
cydowanie wyprzedzając pozostałe 
zawodniczki. Michał Rajman zakoń-
czył zmagania na miejscu 7, a zdobyte 
4 punkty pozwoliły na osiągnięcie IV 
kategorii. Paweł Urbaniak zgromadził 
na swoim koncie 3 punkty, co pozwo-
liło na zdobycie V kategorii. Z kolei 

Laura Rajman uzyskała ranking 1250 
i zdobyła IV kategorię. Wszystkim 
serdecznie gratulujemy! 

M. Sienkiewicz

Turnieje szachowe o Puchar Zimy to już tradycja

Turniej Szachowy
o Puchar Zimy 2020

(od lewej): Zenon Jachimek, Artur 
Urbaniak, Wiktor Milczanowski

Grand Prix Szkół 
2019/2020

Zwycięzcy kolejnego turnieju w 
ramach Grand Prix Szkół 2019/2020

Zawodnicy Forster Schachclub I, 
którego barwy reprezentują m.in. sza-
chiści Lubskiego Klubu Szachowego 
CAISSA,19 stycznia wygrali 6:2 z 
zespołem SC Empor Potsdam II, a 9 
lutego 4,5:3,5 z zespołem SSG Lübbe-
nau I, umacniając się na pozycji lidera 
w Landeslidze. Po VI rundach punkty 
dla Forster Schachclub I zdobyli: Da-
riusz Bieliński(5,5 z 6,0 możliwych 
do zdobycia), Waldemar Szylko (4,5 

z 6,0), Grzegorz Dąbrowski (3,5 z 
4,0) Mariusz Kucharski (3,0 z 6,0), 
Andrzej Kiełek (2,0 z 6,0), Tomasz 
Lambrecht (1,5 z 2,0), Grzegorz Ko-
łodziejski (0,5 z 1,0). Do rozegrania 
pozostały jeszcze 3 rundy. Aby awans 
do Oberligii stał się faktem, drużyna 
musi zdobyć jeszcze 3 punkty z 6 
możliwych do zdobycia. Gratulujemy 
i nadal trzymamy kciuki!

M.Sienkiewicz

Od lewej: Waldemar Szylko, Aleksander Kiełek, Mariusz Kucharski, Grzegorz 
Dąbrowski, Dariusz Bieliński

Nasi szachiści odnoszą 
kolejne sukcesy w 
Landeslidze!

Aktualna tabela Landesligii

 SPORT 
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W sobotę 1 lutego drużyna Orlików 
MLKS Budowlani Lubsko wzięła 
udział w bardzo dobrze zorganizowa-
nym turnieju o Puchar Prezesa klubu 
Homanit Tęcza Krosno Odrzańskie.
W rozgrywkach wzięły udział nastę-
pujące drużyny: Tęcza Krosno Od-
rzańskie I, Tęcza Krosno Odrzańskie 
II, Perła Cybinka, Akademia Piłkar-
ska Słubice, Bóbr Bobrowice, ŁKS 
Łęknica, Czarni Żagań oraz MLKS 
Budowlani Lubsko.
Chłopcy z Lubska trafili do grupy 
„B” gdzie ich rywalami byli „Bóbr” 
Bobrowice, ŁKS Łęknica, Tęcza Kro-
sno Odrzańskie I i trzeba przyznać, 
że poradzili sobie z tymi rywalami 
znakomicie. Wygrali wszystkie mecze 
grupowe zdobywając 5 bramek i nie 
tracąc przy tym żadnej. Ich gra była 
naprawdę super, dokładne podania, 
szybki odbiór piłki, składne akcje i 
przede wszystkim skuteczność, która 
w ostatnich turniejach pozostawiała 
wiele do życzenia. Z tą grą wielu ob-

serwatorów uważało nas za faworyta 
tego turnieju. Niestety, jak to bywa 
w rozgrywkach turniejowych jeden 
mecz „musi” być słabszy i taki przy-
trafił nam się w półfinale. Naszym 
przeciwnikiem była drużyna Czar-
nych Żagań ( późniejszy zwycięzca 
całych rozgrywek).
Mecz zaczęliśmy znakomicie, bo po 
dwóch minutach gry prowadziliśmy 
jeden do zera. Później przytrafiły nam 
się niestety dwa błędy i musieliśmy 
uznać wyższość rywali. Szkoda, bo 
finał był na „wyciągnięcie ręki”.
W meczu o trzecie miejsce, nasi 
chłopcy tylko w pierwszych minutach 
podjęli walkę z drużyną Perły Cybin-
ka, by ostatecznie przegrać mecz o 
podium 5:0.
Podsumowując, chłopcy zagrali 
naprawdę dobre mecze. Pokazali, że 
mają duże możliwości, potrafią grać 
fajną piłkę i walczyć z każdym jak 
równy z równym. Praca na treningach 
przynosi efekty i oby tak dalej, a bę-

dzie jeszcze lepiej!!!

Wyniki zespołu MLKS Budowlani 
Lubsko:
MLKS Budowlani Lubsko - ŁKS 
Łęknica 2:0
(F.Grzesiuk, T.Pawlaczek)
MLKS Budowlani Lubsko - Tęcza 
Krosno Odrzańskie I 2:0 (F.Grzesiuk, 
T.Pawlaczek)
MLKS Budowlani Lubsko - Bóbr 
Bobrowice 1:0
( T.Pawlaczek)

Półfinał:
MLKS Budowlani Lubsko - Czarni 
Żagań 1:2 (F.Grzesiuk)
Mecz o trzecie miejsce:
MLKS Budowlani Lubsko – Perła 
Cybinka 0:5

Końcowa klasyfikacja turnieju:
1. Czarni Żagań
2. Bóbr Bobrowice
3. Perła Cybinka

4. MLKS Budowlani Lubsko
5. Tęcza Krosno Odrzańskie I
6. Tęcza Krosno Odrzańskie II
7. ŁKS Łęknica
8. Akademia Piłkarska Słubice
Skład MLKS „Budowlani” Lubsko – 

K. Gajewski ( br.) - T. Pawlaczek, M. 
Czygunowski, W. Fila, F. Grzesiuk, 
M.Kielczyk, M.Parzysz, P.Jaroni.

I.G.
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Zakończyły się rozgrywki LALHPN. 
Pierwsze miejsce po jedenastu ko-
lejkach zajęła ekipa HART-SZKŁO 
TUPLICE, przed ekipą ROBOTY 
ZIEMNE DUCZMAL i BOBREM 
BOBROWI-
CE. W roz-
g r y w k a c h 
udział wzię-
ło 12 drużyn. 
Poziom dru-
żyn biorą -
cych udział 
w rozgryw-
kach był bar-
dzo zróżni-
cowany, ale 
emocji  nie 
b rakowa ło 
w każdym 
meczu. Sło-
wa pochwały 

należą się wszystkim drużyną za 
ambitną walkę w każdym spotkaniu. 
Podziękowania dla organizatora 
Ośrodka Sportu i Rekreacji.

I.G.

Lubska Halowa Ligi Piłki Nożnej TABELA KOŃCOWA:

 ZESPÓŁ M P Bramki
1 HART-SZKŁO TUPLICE 11 28 83:32 
2 ROBOTY ZIEMNE DUCZMAL 11 25 72:27 
3 BÓBR BOBROWICE 11 25 74:28 
4 FORUM 11 22 55:37 
5 UNITED 11 21 54:35 
6 THC ZIELONI 11 21 56:36 
7 HOOLIGANS 11 16 44:33 
8 MAŁOLATY 11 15 38:44 
9 ŁAJZY 11 6 20:99 
10 MAX ELEKTRO 11 6 26:64 
11 ORŁY 11 6 32:75 
12 DO 3X 11 3 26:62

KONIEC HALÓWKI

Drużyna Roboty Ziemne Duczmal - 2 miejsce w rozgrywkach LHLPN

ORLIKI TUŻ ZA PODIUM

W hali przy ulicy Bohaterów 15 lutego 
rozegrano zorganizowany przez MUKS 
Hat-Trick Lubsko turniej Orlików. W 
turnieju udział wzięły zespoły z Zielonej 
Góry, Jasienia, Tuplic i trzy drużyny go-
spodarza imprezy. Oto końcowe wyniki:
1. Akademia Piłkarska Macieja Muraw-

skiego Zielona Góra
2 .MUKS Hat-Trick I
3. Viktoria Jasień
4. MUKS Hat-Trick Dziewczyny
5. MUKS Hat-Trick II
6. AP KOP Piłkę Tuplice
Najlepszy strzelec: Franciszek Franczak

Bramkarz: Marcel Sadowski
Zawodnik turnieju :Jakub Jarmluzek

I.G.

TURNIEJ ORLIKÓW W LUBSKU

Do XV plebiscytu na najpopularniejszego sportowca Gminy Lubsko zgłoszonych zostało 32 uczestników na których 
oddano łącznie 402 ważne kupony do głosowania. Po trzech miesiącach głosowania naszych czytelników wyłoniono 
dziesiątkę najlepszych sportowców naszej gminy. Dziękujemy naszym czytelnikom za zainteresowaniem naszą 
zabawą. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi 29.02.2020 roku o godzinie 12.00 w Sali Konferencyjnej (Hala Sportowa) 
przy ulicy Bohaterów.

PLEBISCYT 
ROZTRZYGNIĘTY

Miejsce 1
Mateusz Lewandowski 
LZS Kado Górzyn
piłka nożna 
1650 głosy

Miejsce 2 
Erwin Mróz 
LZS Kado Górzyn 
piłka nożna 
1053 głosy

Miejsce 6
Weronika Lech
UKTS Olimpia Lubsko,
tenis stołowy 
934 głosy

Miejsce 7  
Radosław Dąbrowski 
LZS KADO Górzyn,
piłka nożna 
915 głosów

Miejsce 8 
Krystian Kuraś
UKS ZST Lubsko,
zapasy
731 głosy

Miejsce 3
Michał Galik
LZS Kado Górzyn 
piłka nożna 
1016 głosy

Miejsce 9 
Wiktor Grabowski
Uczniowski Klub Sportowy 
ZST  Lubsko,  zapasy
704 głosy

Miejsce 4
Michał Rozmys,
UKS Barnim Goleniów,
lekkaatletyka
994 głosy

Miejsce 10 
Oliwia Krzywiecka
tenis stołowy
UKTS Olimpia Lubsko 
699 głosy

Miejsce 5
Julia Kowalska
Budowlani Lubsko,
piłka nożna 
958 głosy



W deszczowe, niedzielne południe(23.02.) 
podopieczni Roberta Miczke rozegrali mecz 
sparingowy z B-klasowym zespołem Stali 
Jasień. Mimo bardzo trudnych warunków 
atmosferycznych, obie ekipy rozegrały do-
bre spotkanie. Mecz toczony był w szybkim 
tempie, akcje zmieniały się pod obiema 
bramkami. Pierwsze 20 minut spotkania 
to dominacja naszego zespołu udokumen-
towana dwoma golami Tomasza Ryby. 
Goście zdołali odpowiedzieć jedną bramką. 
Po przerwie i po kilku zmianach w naszej 
drużynie, obraz gry nieco się zmienił, nasi 
zawodnicy stwarzali raz za razem zagrożenie 
pod bramką gości- szybka kombinacyjna gra 
siała spustoszenie pod bramką gości. Efek-
tem tego były trzy kolejne bramki. Goście 
też nie pozostawali dłużni i ich kontrataki 
dawały możliwość wykazania się naszemu 

blokowi defensywnemu. Mecz zakończył się 
wynikiem 5:2 dla Budowlanych. Mecz mimo 
padającego deszczu i trudnej murawy mógł 

się podobać, Jest to dobry prognostyk przed 
rundą rewanżową. Bramki dla Budowlanych 
zdobyli: Tomasz Ryba – 2, Damian Krajew-

ski – 2, Patryk Kozioł – 1.
I.G.

KRZYŻÓWKA NR 2 (349) 2020 r.

Poziomo: 1. Prawy dopływ Wisły, 
7. Starodawna nazwa mocnej 
wódki, 8. Wilec, roślina pnąca, 9. 
Katarzyna, reprezentantka Polski 
w siatkówce, 10. Gołąb garłacz, 
11. Daszek nad kuchenką, 14. 
Legendarny założyciel Krakowa, 
17. PAństwo z Bagdadem, 19. 
Słowo, 20. Związek państw, 
21. Zbiórka harcerzy, 22. Zwój, 
23. Płótno konopne, 24. Zgiełk, 
jazgot, 27. Księgi sądowe, 31. 
Pisklę ptaka drapieżnego z rodzi-
ny sokołowatych, 32. Japońskie 
bukieciarstwo, 33. Kinga z TVN, 
34. Miasto w europejskiej części 
Rosji, nad rzeką Woroneż, 35. 
Tkanina wełniana z przędzy 
czesankowej.
Pionowo: 1. Datek dla posańca, 
2. Przeciwniczka, konkurentka, 
3. Armia, 4. Pałka na stawie, 5. 
Tytułowa postać, 6. Porasta brze-
gi jezior, ajer, 12. Odpowiednik, 
jeden z przedmiotów wzajemnie 
od siebie zależnych i wzajemnie 
uwarunkowanych, 13. Gatunek 
banana, 15. Część walki bokser-
skiej, 16. Ćwierć garnca, 18. Scena 
tresera, 23. Dzielnica Warsza-
wy, 25. Miasto w Kanadzie, 26. 
Esparceta siewna, dzięcielina, 28. 
Osad koloidalny, 29. Rybka akwa-
riowa, 30. Foka obrączkowana.
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Rozwiązaniem krzyżówki z nr 1/348 ML jest hasło: "ZIMOWE PRZESILENIE".
Nagrody wylosowali:TERESA PAWLUSZKIEWICZ z Lubska, KAZIMIERZ POTOCKI z Lubska i EWA GRYZIEC 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 29 lutego 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

Miesięcznik redaguje kolegium w składzie:
Anna Rosińska - redaktor naczelny,
Magdalena Kremis - sekretarz redakcji.
Dziennikarze stali - Marek Sienkiewicz, Krzysztof Kowsz, 
Agnieszka Majewska, Ireneusz Gumienny.
Współpracownicy: Adam Bolesaw Wierzbicki. 
DTP (skład graficzny, przygotowanie do druku): Adam Sommerfeld Studio Graficzne Raptor.

Adres redakcji: 68-300 Lubsko, al. Wojska Polskiego 2, tel. 68 457 24 22, tel. 601 815 840, 
www.magazyn-lubski.pl e-mail: ml@lubsko.pl facebook.com/MagazynLubski

Wydawca: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Lubsku. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. 
W przypadku publikacji listów do redakcji, polemik i wszystkich materiałów nie zamówionych redakcja 
zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania bądź nadawania tytułów.

GRAŁA DRUGA – SPARING BUDOWLANYCH II


