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Drogie Mieszkanki, Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Lubsko
Statystyki, w których
nadal rośnie liczba chorych na koronawirusa
oraz zgonów na terenie
Polski, a także informacje spływające do nas z
innych krajów dowodzą,
w jak trudnej sytuacji
nadal jesteśmy.
Jako Polacy dobrze
zdajemy test z zaleceń
wydanych przez Ministerstwo Zdrowia i
Główny Inspektorat Sanitarny. Również
w Lubsku da się zauważyć mały ruch
na ulicach, w sklepach. To bardzo dobry przejaw odpowiedzialnej postawy
obywatelskiej.
Nadal apeluję do Państwa o zachowanie
spokoju i rozsądku. O bezwzględne stosowanie się do wydawanych przez Rząd
i inne służby zaleceń. Proszę o odpowiedzialne postępowanie, także w zakresie
organizowania czasu swoim dzieciom
oraz sprawowania należytej opieki nad
osobami starszymi, niepełnosprawnymi,
potrzebującymi wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu.
Jako organ władzy samorządowej także
podlegam wydawanym procedurom i
wdrażam zalecenia i sugestie, które w
swojej istocie mają zapobiegać i ograniczać rozprzestrzenianie się panującej
choroby. Wykonujemy również nałożone
na nas zadania w ramach zarządzania
kryzysowego.
Od poniedziałku (16.03.2020 r.) zamknęliśmy Urząd dla petentów. Choć zdaję
sobie sprawę, że rodzi to dla Państwa
pewne utrudnienia, to jednak takie działania są niezbędne, by chronić Państwa, a
także pracowników Urzędu. Zapewniam
jednak Państwa, że pracownicy pracują
normalnie i realizujemy powierzone
nam zadania z należytą starannością i
zaangażowaniem.

Informacja o realizacji zadań
gminnych

Już niebawem ruszą prace w zakresie
remontu dróg gminnych. Mamy opracowaną mapę potrzeb zarówno w odniesieniu do dróg gminnych w mieście,
jak na wsiach.
Realizowane są już procedury wyboru
wykonawców robót. W zakresie profilowania dróg o nawierzchni gruntowej i
tłuczniowej, przy sprzyjających warunkach pogodowych (brak deszczu), prace
ruszą już niebawem.
Obecnie trwają także procedury na:
wyłonienie wykonawcy na remont
cząstkowy nawierzchni bitumicznych
przy użyciu mieszanki grysu i emulsji
asfaltowej, a także wykonawcy na zakup
i transport kruszywa.
Dodatkowo mamy dokonaną inwentaryzację terenów zielonych, za których
utrzymanie odpowiada Gmina. Przygotowujemy się do sezonu wykoszeń.
Przypominam, że place zabaw pozostają
pod nadzorem Ośrodka Sportu i Rekreacji, a świetlice wiejskie pod nadzorem
Zakładu Gospodarowania Mieniem
Komunalnym w Lubsku.
Mimo występujących trudności, realizujemy swoje zadania. Pozytywnym dla
Lubska jest to, że rok temu wyszliśmy z
największego kryzysu. Obecnie sytuacja
finansowa Gminy jest bardziej stabilna.

UWAGA
SENIORZY!
W związku z zagrożeniem, jakim jest epidemia
KORONAWIRUSA, do odwołania trwa zawieszenie
działalności Klubu Senior+ w Lubsku.
Seniorzy są grupą szczególnie narażoną na zachorowanie,
oraz powikłania wywołane chorobą.
W związku z tym APELUJEMY, BY POZOSTALI W DOMACH
do odwołania!
Jednocześnie prosimy mieszkańców (rodziny, sąsiadów), aby
otoczyli seniorów należytą opieką, pomagając w zrobieniu
zakupów żywności, leków lub wyprowadzeniu psa.

Realizujemy swoje zobowiązania na
bieżąco, choć przy bardzo ograniczonych
środkach.
Sytuacja gospodarcza, w której znalazł
się nasz kraj oraz zagrożenia z tym
związane, budzą jednak mój niepokój,
gdyż mogą odbić się na samorządach,
także naszym. Czuwamy jednak i monitorujemy sytuację na bieżąco.
Mówi się, że mądrość i siła tkwią w
narodzie! To mnie buduje i daje zapał,
by mimo trudności dalej wykonywać powierzone zadania i robić to z największą
starannością.
Jak zawsze, życzę Państwu dobrego
zdrowia!
Dbajcie o siebie, o swoje dzieci, rodziców, dziadków, sąsiadów. Przestrzegajcie
wydawanych zaleceń, nawet jeśli utrudniają one codzienne funkcjonowanie.
Tylko świadome i odpowiedzialne
działania każdego z nas, ustrzegą Polskę
i Polaków od fatalnych w skutkach zdarzeń, których doświadczają inne kraje.

Koronawirus – potrzebne rozsądne
i odpowiedzialne działania każdego
z nas!

Przypominam Państwu, że:
• zaleca się częste mycie rąk i zachowanie
zasad higieny,
• zaleca się unikania dużych skupisk
ludzi i ograniczenie przebywania w
miejscach publicznych, a także zachowanie należytego odstępu w kontaktach
z drugą osobą,
• zaleca się zaniechania podróżowania,
ograniczenia uczestniczenia w spotkaniach,
• zaleca się ograniczenie do minimum
wyjść dzieci na wszelkie spotkania oraz
wyjazdy. Proszę rodziców o nadzór w
tym zakresie,
• osoby objęte kwarantanną domową
(również osoby mieszkające z osobami objętymi kwarantanną), decyzją
sanepidu obowiązane są przestrzegać
bezwzględnie zaleceń wskazanych w
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DAR Z SERCA - LUBSKIE
POGOTOWIE RATUNKOWE
OTRZYMAŁO NOWĄ PRALKĘ
I SUSZARKĘ!

W imieniu własnym, a także
kierownictwa i ratowników Pogotowia Ratunkowego w Lubsku,
Burmistrz Lubska Janusz Dudojć
serdecznie dziękuje lekarzowi
weterynarii Panu Janowi Dece z
Lubska za zakup pralki i suszarki,
tak potrzebnych ratownikom w
codziennym funkcjonowaniu i
zapewnieniu należytych standardów higieny pracy. Pan Jan, jako
lekarz dobrze rozumie potrzebę
zachowania bezpieczeństwa
ratowników medycznych, pielęgniarek, lekarzy, a także ludzi,
którzy powierzają się ich opiece.
Dziękujemy za wielką hojność
oraz okazane wsparcie.
Mówi się, że kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ
wszelkie dobro, które dajemy,
zatacza koło i wraca do nas.

W tym trudnym czasie, jaki ostatnio wszyscy przeżywamy, zwłaszcza służby medyczne i ratunkowe
potrzebują wsparcia, nie tylko
duchowego, ale przede wszystkim materialnego.
Pan dr Ryszard Smyk Kierownik
Pogotowia Ratunkowego 105
Kresowego Szpitala Wojskowego
w Żarach zgłosił potrzebę zakupu
pralki i suszarki do lubskiego
Pogotowia.
Burmistrz zaangażował się w
realizację tej sprawy osobiście i
w ciągu dwóch dni udało się ją
sfinalizować! Stało się to możliwe dzięki szczodrości lokalnych
darczyńców!
To budujące, że w czasach, które
nie są łatwe dla przedsiębiorców,
wciąż znajdują się tacy, którzy
niosą pomoc i z otwartością

serca dzielą się tym co posiadają
z innymi!
To piękny gest! - podkreślił Burmistrz.
Szczere podziękowania należą
się również Panu Norbertowi
Sommerfeld właścicielowi sklepu
Max Elektro Lubsko za bardzo
sprawną realizację zamówienia
oraz za finansowe i rzeczowe
wsparcie tego przedsięwzięcia.
Drodzy Ratownicy, Pracownicy
lubskiego Pogotowia – dziękujemy Wam za to, że zawsze jesteście „na posterunku”, zawsze w
gotowości niesienia pomocy w
ratowaniu ludzkiego zdrowia i
życia! Wierzymy, że przekazany
sprzęt będzie Wam dobrze służył
i ułatwi Wam codzienną pracę.
A-M

Zmiany zasad bezpieczeństwa
Od 20 kwietnia zmienią się niektóre zasady bezpieczeństwa.
Proces ten będzie podzielony na 4
etapy – tak, aby zachować maksimum bezpieczeństwa obywateli.
Ministerstwo Zdrowia będzie
przeprowadzało cotygodniową
ewaluację zmian, jakie zachodzą w zasadach bezpieczeństwa.
Przejście do dalszych etapów
zdejmowania obostrzeń zależeć
będzie od:
1.przyrostu liczby zachorowań (w
tym liczby osób w stanie ciężkim),
2.wydajności służby zdrowia
(zwłaszcza szpitali jednoimiennych),
3.realizacji wytycznych sanitarnych przez podmioty odpowiedzialne.
A-M

BĄDŹMY
DLA SIEBIE
WSPARCIEM!
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tej decyzji,
• w przypadku wystąpienia objawów
zarażenia koronawirusem (wysoka
gorączka, kaszel, bóle mięśniowo-stawowe, problemy z oddychaniem), należy
bezwzględnie pozostać w domu i telefonicznie skontaktować się z:
- Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Żarach – tel. 696 076 892
- infolinią Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie koronawirusa – tel. 800
190 590
- w przypadku nasilonych objawów
zadzwoń:
- pod nr alarmowy 112
- do oddziału zakaźnego – tel. 68 329
64 78
- do lekarza rodzinnego, Ośrodka Zdrowia.
Z życzeniami dobrego zdrowia
Burmistrz Lubska
Janusz Dudojć
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KORONAWIRUS
co trzeba wiedzieć? uwaga na oszustów!
KO R O N AW I R U S

Przypomnijmy czym jest
koronawirus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba
najczęściej objawia się gorączką, kaszlem,
dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Wirus przenosi się drogą kropelkową. Ciężki przebieg choroby obserwuje się
u ok. 15-20% osób. Do zgonów dochodzi u
2–3% osób chorych. Najbardziej narażone
na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i
zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby,
w szczególności przewlekłe.

Jak ochronić się przez
zakażeniem?

Pamiętajmy o częstym myciu rąk wodą z
mydłem i unikajmy dotykania oczu, nosa i
ust. Kiedy kaszlemy lub kichamy, zawsze
zakrywajmy usta i nos zgiętym łokciem
lub chusteczką. Zachowajmy bezpieczną
odległość od osoby, która kaszle, kicha lub
ma gorączkę.

Zamykamy granice przed
koronawirusem

W Polsce osób zakażonych jest wciąż
stosunkowo niewiele, ale w wielu krajach
europejskich przypadki idą już w tysiące.
Nie można pozwolić na to, aby przywozić
wirusa do Polski i zarażać kolejnych obywateli. Od 15 marca zamknięto granice
naszego kraju dla cudzoziemców. Wszyscy
polscy obywatele - znajdujący się poza
granicami – mogą wracać do Polski. Są
oni poddawani obowiązkowej,14-dniowej kwarantannie domowej. Zawieszono
międzynarodowe pasażerskie połączenia
lotnicze i kolejowe. Towary będą jednak
wyjeżdżały i wjeżdżały do Polski bez
zakłóceń.

Informacje dla seniorów
i nie tylko

Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa
i innych wirusów przenoszonych drogą
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kropelkową. Jeżeli to możliwe, należy
ograniczyć przebywanie w miejscach
publicznych i poprosić bliskich o pomoc
w codziennych czynnościach takich jak:
zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie
spraw urzędowych i pocztowych. Należy
pamiętać o częstym myciu rąk wodą z
mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości
dezynfekować je płynami/żelami na bazie
alkoholu (min. 60%). Dłonie dotykają
wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu,
nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami
może spowodować przeniesienie się wirusa z tych powierzchni na siebie.

Należy regularnie
dezynfekować

Powierzchnie dotykowe, w tym biurka,
lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze powinny być regularnie przecierane
z użyciem wody i detergentu lub środka
dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z
których często korzystają domownicy czy
pracownicy w firmach powinny być starannie dezynfekowane. Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje.
Dlatego należy regularnie dezynfekować
swój telefon komórkowy. Nie kładźmy
telefonu na stole i nie korzystajmy z niego
podczas spożywania posiłków.

Stosuj zasady ochrony
podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć
usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
którą należy wyrzucić do zamkniętego
kosza i umyć ręce, używając mydła i
wody lub zdezynfekować środkami na
bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i
nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega
rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym
wirusów. Należy zachować co najmniej 2,0
metrową odległości z osobą, która kaszle,
kicha lub ma gorączkę.

Odżywiaj się zdrowo
i pamiętaj o nawodnieniu
organizmu

Należy stosować zrównoważoną dietę.
Unikać wysoko przetworzonej żywności.
Pamiętać o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniać organizm. Codziennie
pić ok. 2 litrów płynów (najlepiej wody).
Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów
żywności na wypadek rozprzestrzeniania
się koronawirusa.

Niektóre mity dotyczące
koronawirusa

Czy w Polsce zabraknie żywności? Nie! W
Polsce nie zabraknie żywności. Jesteśmy
jednym z największych producentów
żywności w Europie. Czy domowe testy
na koronawirusa są skuteczne? Nie! Wiarygodny test na obecność koronawirusa
może przeprowadzić tyko placówka medyczna. Czy sklepy zostaną zamknięte?
Czy nie będzie można dostać jedzenia i
leków? Nie! Wszystkie sklepy spożywcze,
drogerie i apteki są otwarte – również te w
galeriach i centrach handlowych.

Nowe obostrzenia

Od czwartku, 16 kwietnia 2020 roku
wprowadzamy obowiązek zasłaniania ust
i nosa. Każda osoba w miejscu publicznym
będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy
chustkę, która zakryje zarówno usta, jak
i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich,
którzy znajdują się na ulicach, w urzędach,
sklepach czy miejscach świadczenia usług
oraz zakładach pracy.

Przedłużono obecnie
obowiązujące zasady
bezpieczeństwa

Do niedzieli 19 kwietnia 2020 roku
obowiązują nadal: ograniczenia w przemieszczaniu się; zakaz wychodzenia na
ulicę nieletnich bez opieki dorosłego;
ograniczenia w wydarzeniach o charakterze religijnych – w kościołach może przebywać maksymalnie 5 osób; ograniczenia
w funkcjonowaniu galerii handlowych
i wielkopowierzchniowych sklepów
budowlanych; zasady w poruszaniu się
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KO R O N AW I R U S

przy pomocy komunikacji publicznej i
samochodami większymi niż 9-osobowe;zawieszenie działalności zakładów
fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu itd.;
zakaz korzystania z parków, lasów, plaż,
bulwarów, promenad i rowerów miejskich;
zamknięcie restauracji; ograniczenia dotyczące liczby osób w sklepach, na targach
i na poczcie; ograniczenia w działalności
instytucji kultury (w kinach, teatrach itp.).
Do niedzieli 26 kwietnia obowiązuje nadal:
zamknięcie szkół i uczelni; przedszkoli i
żłobków; zamknięcie pasażerskiego ruchu
lotniczego; zamknięcie międzynarodowego ruchu kolejowego. Do niedzieli 3 maja
obowiązuje nadal: zamknięcie granic (prawo do przekraczania polskiej granicy mają
nadal m.in. obywatele RP, cudzoziemcy,
którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP, osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP
lub pozwolenie na pracę);obowiązkowa
kwarantanna dla osób przekraczających
granicę z Polską. Do odwołania obowiązują: ograniczenia w zakresie organizacji
imprez masowych i zgromadzeń.

UWAGA!!!

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w
miejscu, gdzie występuje koronawirus i
zaobserwowałeś u siebie GORĄCZKĘ,
KASZEL, DUSZNOŚCI, PROBLEMY
Z ODDYCHANIEM to bezzwłocznie
powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną. Całodobowe telefony
dyżurne: PSSE Żary - 696 076 892, PSSE
Żagań - 509 609 856,PSSE Krosno Odrzańskie - 601 273 908,PSSE Zielona Góra
- 507 055 962, PSSE Drezdenko - 696 058
234, PSSE Gorzów Wlkp. - 604 175 591,
PSSE Międzyrzecz - 600 460 628, PSSE
Nowa Sól - 504 192 937, PSSE Słubice 668 857 072, PSSE Sulęcin - 515 291 136,
PSSE Świebodzin - 660 452 931. Telefon
alarmowy, całodobowy Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Gorzowie Wlkp.: 605-584-739. Telefon
oddziału zakaźnego w Zielonej Górze: 68
329 6478, 68 329 6481.
M. Sienkiewicz

Zwracamy uwagę na negatywne praktyki stosowane przez oszustów, którzy
próbują wykorzystać sytuację związaną
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa
oraz niepokój tym wywołany. Według
zespołu powołanego do reagowania na
zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w
Internecie - CERT Polska - rośnie liczba
ataków, wyłudzeń, akcji phishingowych
w sieci, a cyberprzestępcy wykorzystują
ważne społecznie tematy do tego, by
wyłudzić dane od osób, chcących dowiedzieć się więcej o aktualnym problemie
opisywanym przez media. Oto kilka najczęstszych sztuczek, którymi posługują
się naciągacze.

Na fake newsa

Poprzez portale społecznościowe, strony informacyjne albo wyszukiwarki
możemy natknąć się na nieprawdziwe,
przygotowane przez oszustów artykuły o koronawirusie. Strona, na której
znajduje się informacja, najczęściej
podszywa się pod portal informacyjny
czy stronę stacji TV. Na końcu znajduje
się nagranie z kamery, które wymaga
podania przez ofiarę danych logowania
do serwisu Facebook. Dlatego należy
uważnie sprawdzać, gdzie, na jakiej
stronie i w jakich okolicznościach podajemy nasze hasło i login do Facebooka.
Po pozyskaniu dostępu do Facebooka,
wysyłana jest do znajomych prośba o
pilne przelanie pieniędzy, np. z powodu
nieszczęśliwego wydarzenia, najczęściej z użyciem kodów BLIK. Jeśli ktoś
uwierzy w tę informację, poda swój kod
BLIK i zaakceptuje operację to przestępcy mogą wyłudzić jednorazowo nawet
kilkaset złotych.

Na szczepionkę
i nie tylko

Komenda Główna Policji oraz Bankowe
Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP
ostrzegają przed oszukańczymi ogłoszeniami, związanymi np. z potrzebą
zapłaty za szczepionkę przeciwko
koronawirusowi COVID-19, czy prze-

jęciem przez NBP środków klientów
zdeponowanych w bankach jako tzw.
„rezerw krajowych NBP”. Przestępcy
używają jako tło swojej działalności
komunikatów i fałszywych informacji,
związanych z epidemią koronawirusa
(COVID-19). Podszywają się pod instytucje zaufania publicznego takie jak
banki, urzędy państwowe, centralne
oraz lokalne. W przesyłanych wiadomościach zawarte są linki prowadzące
do stron przestępców, których jedynym
zadaniem jest wyłudzanie loginów i
haseł do bankowości internetowej, a
także kodów autoryzacyjnych, dających
możliwość zatwierdzenia przelewów na
rachunek przestępców. W niektórych
przypadkach linki mogą prowadzić do
stron zawierających złośliwy kod, powodujący przejęcie urządzenia klienta,
na które otrzymał wiadomość. Ofiary
ataków, które nie zachowają ostrożności mogą stracić swoje oszczędności.
Ponadto nieświadomi konsumenci,
ujawniając swoją tożsamość przestępcom mogą doprowadzić do zawarcia w
ich imieniu umów, a w konsekwencji
np. zaciągnięcia zobowiązań finansowych. Wyjaśniamy, że jedynymi i
prawdziwymi źródłami informacji są
komunikaty przekazywane przez służby
i zamieszczane na oficjalnych stronach
internetowych. W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się
choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, na bieżąco
komunikaty przekazują również przedstawiciele najwyższych władz Państwa
w mediach masowych; sprawdź w pasku
przeglądarki czy jej adres internetowy
zgadza się z adresem strony twojego
banku. Jeśli adres jest inny niż zwykle
nie loguj się na tej stronie, nie podawaj
tam swoich danych oraz powiadom o
tym swój bank; zawsze czytaj bardzo
uważnie treść każdego sms-a z kodem
autoryzacyjnym lub treść komunikatu
autoryzacyjnego, przesłanego za pośrednictwem bankowej aplikacji mobilnej.

Jeśli twój bank to umożliwia, zamień
sms-y na autoryzację za pośrednictwem
aplikacji mobilnej. Jeśli podejrzewasz,
że jesteś ofiarą internetowego oszustwa,
zgłoś to jak najszybciej do swojego banku lub w najbliższej jednostce policji.

Na wsparcie żywieniowe

Ministerstwo Zdrowia nie rozsyła żadnych sms-ów, dotyczących wsparcia
żywieniowego w związku z epidemią koronawirusa. Sposób działania
przestępców w tym przypadku opisał
Santander Bank Polska. Informuje on
na portalu społecznościowym, że rozsyłane są fałszywe sms-y o treści, np.
„Ministerstwo Zdrowia: Każdemu obywatelowi przysługuje wsparcie żywieniowe w związku z koronawirusem”. Jak
czytamy dalej: „przestępcy namawiają
do wykorzystania logowania do urzędu
(Ministerstwa Zdrowia) poprzez Bank
(usługa Zaufany Profil), a w rzeczywistości wykradają dane do logowania.
Strona, do której jesteście zachęcani,
aby się zalogować nie jest stroną Ministerstwa Zdrowia”. „Nie wierzcie w
te wiadomości! Nie klikajcie w link ani
nie logujcie się danymi do bankowości
internetowej” - apeluje bank.

Na talizmany

Policja ostrzega przed fałszywymi aukcjami internetowymi i domokrążcami,
którzy oferują talizmany, amulety i
specjalną żywność, podnoszącą odporność. Oszuści prowadzą swoje działania
dwutorowo. Z jednej strony działają w
kontakcie bezpośrednim. Z drugiej w
Internecie. Pojawia się mnóstwo aukcji,
gdzie oferuje się tego typu produkty. Ale
również są to tak zwani domokrążcy,
którzy pukają od drzwi do drzwi, licząc
przede wszystkim na ufność osób starszych, ale też tych, które na przykład
przebywają na kwarantannie. Pośród
fałszywych ofert pojawiają się między
innymi talizmany, amulety, zioła czy
herbaty. Zdarzył się przypadek próby
sprzedaży „specjalnego mleka”, które
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zdaniem oszustów, miało właściwości
wzmacniające odporność. Wszystkie
te fałszywe przedmioty mają rzekomo
chronić przed zarażeniem, a w jego
przypadku spowodować cudowne
ozdrowienie. Apelujemy do wszystkich
o rozsądek!

Jak się chronić?

Policjanci apelują, aby czerpać informacje z wiarygodnych i sprawdzonych
źródeł. Pojawiają się bowiem przypadki
podszywania się pod służby sanitarne
i Ministerstwo Zdrowia, a także inne
instytucje i organizacje, które walczą z
rozprzestrzenianiem się koronawirusa.
Aktualne informacje na temat koronawirusa publikowane są na oficjalnych stronach Ministerstwa Zdrowia, Głównego
Inspektoratu Sanitarnego, Państwowego
Instytutu Zdrowia Publicznego PZH,
Światowej Organizacji Zdrowia oraz
Narodowego Funduszu Zdrowia. Z
kolei CERT przypomina, aby dokładnie
sprawdzać źródło informacji zanim podejmiemy działania na jej podstawie lub
ją powielimy. Ostrzega też: „nie działaj
pod presją czasu - bądź wyczulony na
wszelkie wiadomości, które skłaniają
do działania natychmiast”. Dodaje, że
powinniśmy również dokładnie sprawdzać adres i wygląd strony, na której
podajemy dane logowania, osobowe czy
karty płatniczej. Wszelkie podejrzenia,
jak przestrzega CERT, powinniśmy
weryfikować, kontaktując się z rzekomym nadawcą innym znanym kanałem.
Aby ochronić się przed działalnością
oszustów internetowych, którzy chcą
wyłudzić nasze dane bądź pieniądze,
pamiętajmy o maksymalnej ostrożności
przy dokonywaniu transakcji w sklepach
internetowych lub na portalach aukcyjnych. Zawsze sprawdzajmy wiarygodność sklepu. Pamiętajmy też, by nigdy
nie otwierać podejrzanych linków lub
załączników.
M. Sienkiewicz
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POLITYKA

XIX SESJA ZWYCZAJNA RADY MIEJSKIEJ
W LUBSKU W NIEZWYCZAJNYCH
OKOLICZNOŚCIACH

W dniu 31 marca 2020 roku, odbyła się
XIX Sesja Zwyczajna Rady Miejskiej
w Lubsku, jednak tym razem nie w sali
posiedzeń lubskiego Ratusza, lecz w
Sali Widowiskowej Lubskiego Domu
Kultury.
Z zachowaniem zasad bezpieczeństwa,
w posiedzeniu udział wziął Burmistrz
Lubska Janusz Dudojć , Sekretarz Gminy
Iwona Poszwa, Skarbnik Gminy Anna
Górska, Radni Rady Miejskiej w Lubsku oraz naczelnicy wydziałów Urzędu
Miejskiego.
W pierwszej kolejności Burmistrz
przedstawił sprawozdanie ze swojej
działalności w okresie międzysesyjnym.
W dniu 27 lutego 2020 roku w Urzędzie
Miejskim w Lubsku odbyły się gminne
eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Eliminacje prowadzone
były w trzech grupach wiekowych.
Wzięło w nich udział 28 uczniów ze
szkół podstawowych oraz szkół ponadgimnazjalnych.
28 lutego odbyło się spotkanie z jednym
z inwestorów w sprawie omówienia
planów inwestycyjnych na strefie w
Górzynie.
W dniu 29 lutego 2020 roku Burmistrz
uczestniczył w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w
Górzynie.
Zebrania odbyły się także w OSP Starej
Wodzie oraz w OSP Chociczu. Uczestniczyli w nich: w pierwszym Pan Henryk
Dybka, w drugim Pan Norbert Kawka.
W połowie marca odbyło się spotkanie w
Zakładzie Zagospodarowania Odpadów
w Marszowie, gdzie rozmawiano także o
sprawach systemu gospodarki odpadami
komunalnymi.
W tym samym dniu Burmistrz spotkał się
również z inwestorem w sprawie inwestycji w fotowoltaikę, na terenie gminy.
Ważnym spotkaniem dla mieszkańców
Gminy Lubsko, było to dotyczące budowy II etapu obwodnicy Lubska, które
odbyło się z Panem Marcinem Jabłońskim Członkiem Zarządu Województwa
Lubuskiego. Jak zaznaczył Burmistrz,
temat nie jest łatwy, ze względu na
fakt, że Lubsko nie jest stroną w całej
sprawie. Droga jest wojewódzka, więc
to Urząd Marszałkowski jest organem
decyzyjnym.
W marcu przeprowadzono również
przeszukanie terenu gminy pod kątem
występowania ASF. W trakcie działań nie
znaleziono nowych ognisk skażeń ASF.
16 marca 2020 roku podpisano umowę
na „Remont mostu na drodze do miejscowości Tarnów”. Wykonawcą robót
jest firma GAUZA Budowa, Remonty
Mostów Marek Gauza z Zielonej Góry.
Wartość inwestycji wynosi 288 518,50
zł brutto. Planowany termin zakończenia inwestycji, to 30 października 2020
roku. Zadanie jest dofinansowane w
kwocie 280 000,00 zł przez Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Lubsko z siedzibą w
Lubsku, na podstawie porozumienia w
sprawie realizacji ww. zadania z dnia
10.03.2020 r.
W czwartek 19 marca 2020 roku odbyło
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się spotkanie z dyrektorami szkół podstawowych i przedszkoli. Tematem narady
było: omówienie spraw związane z sytuacją w kraju i naszej gminie, spowodowanej koronawirusem, organizacja pracy
w placówkach oświatowych, rekrutacja
do szkół i przedszkoli, wprowadzenie zasad oszczędnościowych, sprawy płacowe
dla nauczycieli i pracowników obsługi.
Obecnie trwa procedura na wyłonienie
wykonawcy na:
- bieżące utrzymanie dróg gminnych,
chodników, placów i urządzeń małej
architektury na terenie Gminy Lubsko,
- profilowanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej na
terenie Gminy Lubsko,
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych przy użyciu
mieszanki grysu i emulsji asfaltowej na
terenie Gminy Lubsko,
- zakup i transport kruszywa łamanego.
Gmina przygotowała inwentaryzację
terenów zielonych w Lubsku i na terenach wiejskich. Obecnie place zabaw są
w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Lubsku, natomiast świetlice wiejskie
w zarządzie Zakładu Gospodarowania
Mieniem Komunalnym w Lubsku.
W dniu 1 marca 2020 roku audytor
złożył sprawozdanie końcowe z audytu
wewnętrznego pod nazwą: „Analiza
przychodów, kosztów, wyniku finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i
Gminy w Lubsku za lata: 2017-2018 r.
oraz za 2019 r. Audytor wydał ogólną
ocenę pozytywną z zastrzeżeniami.
Zgodnie z Planem audytu na 2020 rok,
został rozpoczęty audyt wewnętrzny w
Lubskim Domu Kultury w temacie: „Audyt przestrzegania przepisów, analiza
procedur, regulaminów wewnętrznych
w zakresie imprez artystycznych realizowanych przez LDK lub zleconych
w 2019 i początek 2020 r., również na
przykładzie koncertu zespołu muzycznego „Łydka Grubasa” w dniu 08.12.2019
r. głównie w zakresie bezpieczeństwa
uczestników”.
Przeprowadzono procedurę przetargową
na obsługę i zarządzanie cmentarzami
komunalnymi w gminie Lubsko w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca
2023 roku. Do przetargu wpłynęła tylko
jedna oferta, która została uznana za
ważną na kwotę 358 668 zł. Zamówienie
będzie realizowane przez Zakład Usług
Pogrzebowych Walentyna Medulan
Stanisław Medulan Aneta Medulan z
Lubska.
Ponadto zakończono procedurę przetargu nieograniczonego na odbiór i transport
odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych na terenie gminy Lubsko oraz częściowe zagospodarowanie
odpadów. Do przetargu wpłynęła tylko
jedna oferta, która została uznana za
ważną na kwotę 1 200 880,89 zł brutto.
Zamówienie będzie realizowane przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Sp. z o.o.
W związku z zarządzeniem przez Marszałka Sejmu RP wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej na dzień
10 maja 2020 roku, kontynuowane są

Radni podczas Sesji zachowali bezpieczny dystans

Burmistrz i Przewodniczący Rady Miejskiej w trakcie marcowej Sesji
przygotowania do przeprowadzenia
wyborów na terenie naszej gminy.
Planowane jest uchwalenie planu miejscowego przewidującego lokalizację
budynków mieszkalnych na terenach
objętych oddziaływaniem „wiatraków”.
W związku z tym, do 31 lipca 2020
roku właściciele nieruchomości, którzy
zamierzają budować budynki mieszkalne
na obszarze oddziaływania elektrowni
wiatrowych, mogą składać wnioski.
Gmina Lubsko otrzymała dotację w
kwocie 19 440 zł w ramach programu
Maluch+ 2020 na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3.
Dodatkowo otrzymaliśmy dotację w
kwocie 44 000 zł na funkcjonowanie
Klubu Senior+ w Lubsku.
Obecnie cały świat, zmaga się z problemami wywołanymi pandemią (w
skali globalnej) i epidemią w skali krajowej koronawirusa. Odbyło się szereg
spotkań, w tym w ramach zarządzania
kryzysowego:
- w dniu 5 marca 2020 roku odbyło się
w Starostwie Powiatowym w Żarach
spotkanie w ramach zarządzania kryzysowego w temacie koronawirusa. Z
uwagi na inne ważne obowiązki, Gminę
na spotkaniu reprezentował Pan Norbert
Kawka,
- w dniu 11 marca 2020 roku Burmistrz
uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Wojewodę Lubuskiego w
sprawie sytuacji związanej z koronawirusem,
- w dniu 12 marca odbyło się posiedzenie
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z wprowadzeniem
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szcze-

gólnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych. Podczas spotkania
przedstawiono polecenie Wojewody
Lubuskiego o zamknięciu z dniem 16
marca szkół, przedszkoli, żłobków,
placówek wsparcia dziennego itp. Przyjęto harmonogram działania na terenie
gminy. Wyznaczono zapasowe miejsca
kwarantanny zbiorowej i przygotowujemy zapasowe miejsca kwarantanny
indywidualnej.
- od dnia 16 marca 2020 roku w trosce
o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników Urzędu, podjęto decyzję o
zamknięciu Urzędu dla petentów. W
kolejnych dniach zastosowano inne,
dodatkowe środki ostrożności, w tym:
pracę zdalną, ograniczenie liczby pracowników w jednym biurze do jednego
pracownika.
Ponadto swoją siedzibę zmieniły stowarzyszenia:
- Koło Związku Sybiraków w Lubsku
- Polski Związek Emerytów Rencistów
i Inwalidów Rejon Lubsko
- Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów
Politycznych
- Koło Pszczelarzy
nowa siedziba mieści się przy al. Wojska
Polskiego 2a w Lubsku,
a także 6 Wielopoziomowa Drużyna
Harcerska „Animus”, których nową
siedzibą jest baszta przy ul. Kopernika
19 w Lubsku.
Kolejnym punktem obrad była informacja przekazana przez Przewodniczącego
Komisji Bezpieczeństwa Publicznego,
Spraw Społecznych i Zdrowia Roberta
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Słowikowskiego, która jako jedyna
odbyła się w okresie międzysesyjnym.
Głównym tematem było bezpieczeństwo
mieszkańców Gminy Lubsko, w obliczu
zagrożenia jakim jest koronawirus,
zarówno w aspekcie zdrowia i życia jak
i skutków gospodarczych. W związku z
epidemią wyjechało ok. 50% pracowników pochodzących z Ukrainy. Kolejną
realnym problemem jest groźba nadchodzącego bezrobocia, które obejmie dużą
grupę ludzi.
Podczas posiedzenia podjęto szereg
uchwał, które przegłosowano za:
- Podjęcie uchwały w sprawie określenia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubsko”.
- Uchwała w sprawie wykazu kąpielisk i
określenia sezonu kąpielowego w 2020
r. na terenie Gminy Lubsko.
- Uchwała w sprawie wyrażenia opinii
dotyczącej utworzenia i prowadzenia
ośrodka rehabilitacji zwierząt.
- Uchwała w sprawie wyrażenia zgody
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu.
- Uchwała w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Lubsko na rok 2020.
- Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr
XVII/134/20 rady Miejskiej w Lubsku z
dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie utworzenia Klubu „Senior+” w Lubsku oraz
Regulaminu Klubu „Senior+" w Lubsku
i zasad kwalifikowania uczestników.
W sprawach różnych tematem, który
wzbudził najwięcej emocji była sprawa
skargi na Burmistrza Lubska, której
tematem przewodnim było zaniedbanie
spraw wsi oraz sołtysów przez władze
gminy. Radni odnieśli się ogólnie do
tematu, wyrażając tym samym swoje
niezadowolenie zarówno z jej formy
jak i faktu, że sprawy, które powinny
być załatwione na gruncie lokalnym w
formie konstruktywnej rozmowy, jej
autorzy rozpowszechnili na terenie kraju.
Zarzucono autorom pisma, brak zrozumienia i wczucia się w sytuację, w której
Program Postępowania Naprawczego
jakim objęta jest gmina, a tym samym
wprowadzenie ograniczeń i wyrzeczeń
dotyczy wszystkich mieszkańców, zarówno w mieście jak i na wsi.
A-M

KRONIKA STRAŻACKA
W GMINIE

APEL STRAŻAKÓW
Prosimy, aby przed strażakami nie
ukrywać faktu pobytu w miejscach,
gdzie występował koronawirus, a także faktu, że ktoś przebywa na kwarantannie z powodu podejrzenia zarażenia
koronawirusem. Dyżurny odbierający
telefoniczną prośbę o pomoc skierowaną do strażaków zawsze o to zapyta.
Ukrywanie tego faktu może doprowadzić do sytuacji, w której udzielający
pomocy strażacy zostaną - zgodnie
z procedurami - wyłączeni z działań
ratowniczo-gaśniczych w celu przebadania lub objęcia ich 14-dniową kwarantanną. W większości przypadków, w
trakcie interwencji udzielana jest także
pomoc przedmedyczna. Informacja o
możliwości kontaktu z koronawirusem
umożliwi strażakom jeszcze lepsze
zabezpieczenie się w czasie niesienia
pomocy, a po powrocie do jednostek
konieczność np. zdezynfekowania
sprzętu, który był używany w trakcie
interwencji. Strażacy zapewniają, że
nigdy udzielenia pomocy nie odmówią.

*
UWAGA ! ZMIANA SPOSOBU FUNKCJONOWANIA
KOMENDY POWIATOWEJ
PSP W ZAKRESIE OBSŁUGI
INTERESANTÓW
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Żarach w związku z aktualną sytuacją sanitarno
– epidemiologiczną na
terenie kraju zwraca się
z apelem o ograniczenie
do niezbędnego minimum
osobistych wizyt interesantów w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Żarach, jak i w jednostkach
podległych. Rekomendowane jest składanie podań, wniosków i innych
Kpt. Mariusz Morawski wręczył akt mianowania mł. asp. Piotrowi Kowalskiemu
dokumentów w sprawach
Apelujemy o rozsądek i rzetelność w będą o zagrożeniu wcześniej wiedzieć należących do właściwości urzędu za
informowaniu strażaków o możliwości to zapewnią bezpieczeństwo osobie pośrednictwem operatorów pocztokontaktu z koronawirusem. Jeśli tylko poszkodowanej i strażakom.
wych, elektronicznej platformy usług

administracji publicznej (e-PUAP),
elektronicznych skrzynek podawczych, poczty elektronicznej, faksu itp.
Szczegółowe informacje o zasadach
osobistej obsługi interesantów w
siedzibie Komendy Powiatowej PSP
w Żarach można uzyskać: Sekretariat Komendanta Powiatowego PSP:
tel. 683630704, 683630714, faks
683630721, e-mail: sekretariat@
straz.zary.pl. Dane kontaktowe do
poszczególnych komórek organizacyjnych KW PSP i jednostek podległych
dostępne są na stronie internetowej
www.straz.zary.pl w zakładce struktura organizacyjna.
*
NOWY DOWÓDCA ZMIANY W JRG
PSP ŻARY
Z dniem 1 kwietnia 2020 r. p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Żarach
kpt. mgr Mariusz Morawski mianował
na stanowisko Dowódcy Zmiany w
Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP
w Żarach mł. asp. Piotra Kowalskiego.
Opr. M. Sienkiewicz

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.

„SŁUŻEBNOŚĆ MIESZKANIA A DOŻYWOCIE”
Często służebność mieszkania i dożywocie postrzegane są jako
jedna instytucja, o dwóch zamiennych
nazwach. Jednakże są to dwie odrębne instytucje i każda z nich pociąga za
sobą odrębne skutki prawne. Łączy je
natomiast to, że najczęściej znajdują
one zastosowanie przy przenoszeniu
własności nieruchomości, tak aby za
ich pomocą zabezpieczyć darczyńcę/
dożywotnika odnośnie do możliwości z korzystania przez niego z
przekazanej nieruchomości bądź jej
określonej części. Poznanie różnic
między służebnością mieszkania, a
dożywociem pozwoli na prawidłowe
zabezpieczenie interesów tych osób.
Dożywocie uregulowane zostało w kodeksie cywilny w
artykułach od art. 908 kc do art.
916 kc. Jak stanowi art. 908 § 1 kc
jeżeli w zamian za przeniesienie
własności nieruchomości nabywca
zobowiązał się zapewnić zbywcy
dożywotnie utrzymanie (umowa o
dożywocie), powinien on, w braku
odmiennej umowy, przyjąć zbywcę
jako domownika, dostarczać mu
wyżywienia, ubrania, mieszkania,
światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w
chorobie oraz sprawić mu własnym
kosztem pogrzeb odpowiadający
zwyczajom miejscowym. W myśl §
2 tego artykułu jeżeli w umowie o
dożywocie nabywca nieruchomości
zobowiązał się obciążyć ją na rzecz
zbywcy użytkowaniem, którego
wykonywanie jest ograniczone do
części nieruchomości, służebnością

mieszkania lub inną służebnością
osobistą albo spełniać powtarzające
się świadczenia w pieniądzach lub w
rzeczach oznaczonych co do gatunku,
użytkowanie, służebność osobista
oraz uprawnienie do powtarzających
się świadczeń należą do treści prawa
dożywocia. Jak stanowi § 3
dożywocie można zastrzec także na
rzecz osoby bliskiej zbywcy nieruchomości.
Jak wynika z analizy wyżej
wymienionych przepisów, umowa
dożywocia polega na tym, że właściciel nieruchomość zobowiązuje się
przenieść jej własność na nabywcę.
Nabywca nieruchomości w zamian
zobowiązuje się zapewnić dożywotnie utrzymanie zbywcy, a czasami
także jego osobie bliskiej. Dożywocie jest więc prawem o funkcjach
alimentacyjnych. Na skutek umowy
dochodzi do przeniesienia własności
nieruchomości, musi być więc ona
zawarta w formie aktu notarialnego
pod rygorem nieważności. Przeniesienie własności nieruchomości następuje z jednoczesnym obciążeniem
nieruchomości prawem dożywocia.
Istotne jest to, że w razie zbycia
nieruchomości obciążonej prawem
dożywocia nabywca ponosi także
osobistą odpowiedzialność za świadczenia tym prawem objęte, chyba że
stały się wymagalne w czasie, kiedy
nieruchomość nie była jego własnością. Współwłaściciele nieruchomości
nabytej w drodze umowy dożywocia
ponoszą solidarną odpowiedzialność
za świadczenia objęte tym prawem.
Prawo dożywocia jest niezbywalne,
oznacza to, że dożywotnik, który za

przeniesienie własności nieruchomości nabył określone prawa, nie może
przenieść ich na inną osobę.
Jednakże istnieje możliwość zmiany umowy dożywocia.
Jak stanowi art. 913 § 1 kc jeżeli z
jakichkolwiek powodów wytworzą się
między dożywotnikiem, a zobowiązanym takie stosunki, że nie można
wymagać od stron, żeby pozostawały nadal w bezpośredniej ze sobą
styczności, sąd na żądanie jednej z
nich zamieni wszystkie lub niektóre
uprawnienia objęte treścią prawa
dożywocia na dożywotnią rentę
odpowiadającą wartości tych uprawnień. W wypadkach wyjątkowych sąd
może na żądanie zobowiązanego lub
dożywotnika, jeżeli dożywotnik jest
zbywcą nieruchomości, rozwiązać
umowę o dożywocie. Dożywotnik
może żądać zamiany dożywocia na
rentę odpowiadającą wysokości tego
prawa także w sytuacji zbycia przez
zobowiązanego otrzymanej nieruchomości.
Służebność mieszkania
określona została w art. 301 kc i
następnych. Stanowi ona jedną ze
służebności osobistych i polega ona
na możliwości zapewnienia uprawnionemu dożywotniego zaspokojenia
potrzeb mieszkaniowych w określonym lokalu mieszkalnym. Jest więc
to prawo do zamieszkiwania w tym
lokalu. Najczęściej służebność ta jest
stosowana przy zawieraniu umowy
darowizny. Ma na celu zabezpieczyć
potrzeby mieszkaniowe darczyńcy.
Służebność ta jest też elementem
dożywocia. W myśl art. 302 § 1 kc
mający służebność mieszkania może

korzystać z pomieszczeń i urządzeń
przeznaczonych do wspólnego użytku
mieszkańców budynku. Zgodnie z § 2
do wzajemnych stosunków między
mającym służebność mieszkania a
właścicielem nieruchomości obciążonej stosuje się odpowiednio przepisy
o użytkowaniu przez osoby fizyczne.
W tym miejscu warto zwrócić uwagę na specyfikę służebności
mieszkania, ponieważ ustawodawca
przewidział dla niej pewne odstępstwa odróżniające ją od innych
służebności osobistych. Pierwszą
różnicą jest to, że uprawnienia wynikające ze służebności mieszkania
rozciągają się także na inne osoby niż
tylko osobę która prawo te nabyła.
Zgodnie z art. 301 § 1 kc mający
służebność mieszkania może przyjąć na mieszkanie małżonka i dzieci
małoletnie. Inne osoby może przyjąć tylko wtedy, gdy są przez niego
utrzymywane albo potrzebne przy
prowadzeniu gospodarstwa domowego. Dzieci przyjęte jako małoletnie
mogą pozostać w mieszkaniu także
po uzyskaniu pełnoletności. Drugą
różnicą jest to, że służebność osobista wygasa najpóźniej ze śmiercią
uprawnionego. Na mocy 301 § 2
kc strony umowy ustanawiającej
służebność mieszkania mogą ją
rozszerzyć w ten sposób, iż umówią
się, że się po śmierci uprawnionego
służebność mieszkania przysługiwać będzie jego dzieciom, rodzicom
i małżonkom.
Podobnie jak w przypadku
umowy dożywocia możliwa jest
zamiana tej służebności na rentę.
Zgodnie z treścią art. 303 kc jeżeli
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uprawniony z tytułu służebności
osobistej dopuszcza się rażących
uchybień przy wykonywaniu swego
prawa, właściciel nieruchomości
obciążonej może żądać zamiany
służebności na rentę. „Korzystający
ze służebności mieszkania ma obowiązek ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości,
na której znajduje się lokal (też
kosztów związanych z utrzymaniem
budynku), w odpowiedniej części” (B.
Burian, K. Gołębiowski [w:]Kodeks
cywilny..., red. E. Gniewek, P. Machnikowski, 2017, s. 582). Tak więc
powinien on partycypować np. w
kosztach ogrzewania lokalu mieszkalnego, zużycia wody czy energii
elektrycznej bądź gazowej, podczas
gdy dożywotnik z kosztów takich
jest zwolniony bowiem pozostaje
na utrzymaniu osoby, która przejęła
od niego nieruchomość. Z punktu
widzenia laika, chyba właśnie ta
różnica między służebnością mieszkania, a dożywociem ma największe
znaczenie.
Podsumowując należy
stwierdzić, ze każde rozporządzeniem nieruchomością pociąga za
sobą doniosłe skutki prawne. Osoba
chcąca przekazać nieruchomość w
formie darowizny, czy też w poprzez
umowę dożywocia winna dokonać
tego z rozwagą, tak aby należycie
zabezpieczyć swój los i podstawowe
potrzeby w skład których niewątpliwe wchodzą potrzeby mieszkaniowe.
Adwokat Michał Wójcicki
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W GMINIE

KRONIKA POLICYJNA

W marcu przeprowadzono 194 interwencji zgłoszonych przez mieszkańców.
Na gorącym uczynku zatrzymano 10
sprawców przestępstw, 7 osób poszukiwanych do odbycia kary pozbawienia
wolności, 3 doprowadzono do wytrzeźwienia. Ujawniono 76 sprawców wykroczeń, najwięcej z kategorii zakłóceń
porządku i spokoju publicznego, ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Odnotowano łącznie 15 zdarzeń drogowych
w rejonie dróg publicznych. Głównymi
przyczynami były niedostosowanie
prędkości do warunków ruchu oraz
niezachowanie bezpiecznej odległości
od poprzedzającego pojazdu.
*
W godzinach wieczornych 7 marca
do tragicznego w skutkach zdarzenia
doszło w Lubsku na ul. Wrocławskiej,
w którym uczestniczył samochód osobowy oraz pieszy. Osoba przechodząca
przez jezdnię zmarła w szpitalu. Okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci
pod nadzorem Prokuratury Rejonowej
w Żarach.
*
W godzinach wieczornych 18 marca
policjanci patrolujący Lubsko, na jednej
z ulic zauważyli nieprzytomnego mężczyznę. Silna woń alkoholu świadczyła,
że może być w stanie upojenia alkoholowego. Po wstępnych czynnościach
wykonanych przez Zespół Ratownictwa
Medycznego, mężczyzna odzyskał
świadomość. Po zbadaniu trzeźwości
okazało się, że w wydychanym powietrzu ma prawie 4,5 promila alkoholu.
Ostatecznie mężczyzna trafił na SOR;
wobec niego zostanie skierowany wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w
Żarach za nieobyczajny wybryk.
*
W ostatni weekend marca w godzinach
południowych dyżurny przyjął zgłoszenie, że na jednej z ulic częściowo na
chodniku jest zaparkowany pojazd. W
środku jest mężczyzna, który wygląda
jakby spał lub zasłabł. Zawiadamiający
obawiał się, że stało się coś złego. Skierowany na miejsce patrol zastał pojazd
z włączonym zapłonem, a za kierownicą
mężczyznę w stanie upojenia alkoholowego. Na podstawie zebranego materiału dowodowego m.in. monitoringu ustalono, że to on kierował tym pojazdem i
najprawdopodobniej zasnął. Dodatkowo
posiadał dożywotni zakaz prowadzenia
pojazdów. Po pobraniu krwi do badań,
został osadzony w policyjnym areszcie.
Z uwagi na okoliczności zdarzenia
sprawca może liczyć się z długą karą
pozbawienia wolności oraz wysokimi
grzywnami.
*
W pierwszy weekend kwietnia w godzinach wieczornych dyżurny lubskiego
komisariatu otrzymał zgłoszenie o
agresywnym psie w domu zawiadamiającego. Operator WCPR dodał, że w telefonie było słychać głośne szczekanie,
a połączenie było kilka razy przerwane.
To wszystko mogło świadczyć, że
zgłaszający jest w niebezpieczeństwie.
Skierowani natychmiast na miejsce
policjanci ustalili, że to sam zgłaszający,
oczywiście pod wpływem alkoholu, jest
właścicielem psa. Zwierzę go obszczekało i pogryzło buty małżonki. W trakcie
czynności funkcjonariusze ustalili, że
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Komendant Komisariatu Policji w Lubsku nadkom. Robert Pieniążek wraz
z Zastępcą kom. Krystianem Szylko bardzo często kontrolują i sprawdzają
teren Gminy Lubsko oraz Gminy Brody
miłośnik zwierząt jest poszukiwany do
odbycia kary pozbawienia wolności.
Został zatrzymany i najbliższe święta
spędził w areszcie.
*
Policjanci Samodzielnego Pododdziału Prewencji z Gorzowa Wlkp.,
prowadzący rutynową kontrolę wokół
zalewu Karaś, zauważyli dwie osoby
przemieszczające się motorowerem typu
cross. Po podaniu sygnału do zatrzymania osoby podjęły próbę ucieczki, ale
zostały zatrzymane po krótkim pościgu
nieopodal w kompleksie leśnym. Okazało się, że to dwaj nieletni chłopcy. Zostali
przekazani do opiekunów prawnych.
Sporządzona dokumentacja procesowa
została przekazana do żarskiego sądu
celem podjęcia dalszych czynności
wobec nieletnich. Warto pamiętać, że
niezatrzymanie się do kontroli drogowej
stanowi przestępstwo określone w art.
178b kodeksu karnego, za co grozi kara
pozbawienia wolności od 3 miesięcy
do 5 lat.
*
Słowa uznania należy przekazać osobie,
która widząc podejrzanie zachowującego się młodego mężczyznę niezwłocznie powiadomiła o tym fakcie policję.
W godzinach nocnych na jednym z
parkingów młody mężczyzna kręcił
się przy pojazdach, zaglądał i kładł się
pod nie. Wzbudziło to zaniepokojenie
mieszkańca osiedla, który wykazując
się obywatelską postawą zadzwonił na
nr 112. Dyżurny niezwłocznie skierował
we wskazane miejsce patrol policji, który na gorącym uczynku dokonał zatrzymania mieszkańca powiatu żarskiego,
dokonującego kradzieży katalizatorów
z zaparkowanych pojazdów. Sprawca
został osadzony w policyjnym areszcie.
Za tego typu kradzieże grozi mu kara
pozbawienia wolności do lat 5.
*

Okres świąteczny nasi policjanci podsumowują jako bardzo pracowity dla nich,
ale w miarę spokojny; nie odnotowano
poważnych zdarzeń. Funkcjonariusze
bardzo mocno zaangażowani byli w
działania związane z walką z koronawirusem m.in. kontrola przestrzegania
kwarantanny, kontrola przepisów porządkowych, zabezpieczanie granicy
państwowej. W tych działaniach policjantów wspiera Żandarmeria Wojskowa oraz Wojska Obrony Terytorialnej.
Warto pamiętać, że w tym trudnym
czasie epidemii powinniśmy ograniczyć
osobiste zgłaszanie spraw do naprawdę
niezbędnych, zagrażających bezpośrednio życiu czy zdrowiu. Korzystajmy
z drogi telefonicznej, pocztowej oraz
elektronicznej.
*
Komendant Komisariatu Policji w
Lubsku nadkom. Robert Pieniążek wraz
z Zastępcą kom. Krystianem Szylko
bardzo często kontrolują i sprawdzają
teren Gminy Lubsko oraz Gminy Brody
w celu ujawniania osób, które dokonują
czynów zabronionych. Nie inaczej było
wieczorem 4 kwietnia. Podczas kontroli
w miejscowości Brody, Komendanci na
jednej z ulic zauważyli samochód marki
Renault Megane, który ruszył w kierunku Lubska. Funkcjonariusze udali się
za tym pojazdem. Przemieszczając się
drogą W-289 pojazd jechał wolno, następnie przyspieszył, a po przejechaniu
kilku kilometrów skręcił w leśną drogę.
Komendanci jechali za tym pojazdem i
zablokowali mu wyjazd z leśnej drogi,
a następnie przystąpili do kontroli drogowej. Od kierującego wyczuli alkohol.
Patrol ruchu drogowego wezwany na
miejsce, przeprowadził badanie trzeźwości. Potwierdziło ono, że kierujący
spożywał alkohol. 39-latek miał ponad
pół promila. Przeprowadzono również
badanie narkotesterem, które dało

wynik pozytywny. Do dalszych badań
pobrana została krew. Kierujący posiadał również czynny zakaz prowadzenia
pojazdów mechanicznych, a samochód
nie był dopuszczony do ruchu. W toku
dalszych czynności wykonywanych na
miejscu kontroli, policjanci w bagażniku
znaleźli m.in. wiertarkę oraz akcesoria
służące do paintball, ładownice oraz
naboje. Jak ustalili, rzeczy te pochodziły
z kradzieży z włamaniem do jednego z
budynków znajdujących się na terenie
Gminy Brody. Przedmioty zostały
zabezpieczone, a kierujący, pasażer i
pasażerka, którzy podróżowali w samochodzie, trafili do policyjnego aresztu.
Następnego dnia zatrzymani mężczyźni w wieku 20 i 39 lat oraz 29-latka,
zostali przesłuchani. Usłyszeli zarzuty
kradzieży z włamaniem, a kierowca dodatkowo prowadzenia pojazdu w stanie
nietrzeźwości. Może im grozić do 10 lat
pozbawienia wolności.
*
Od 16 kwietnia obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. Każdy, kto wychodzi
z domu, musi zakryć te części twarzy.
Może to zrobić za pomocą maseczki
jednorazowej, maseczki materiałowej,
chusty, apaszki czy szalika. Dzięki temu
chroni siebie i innych. Osoby zakażone
koronawirusem, które przechodzą
chorobę bezobjawowo, nie będą nieświadomie zarażać innych. Obowiązek
zasłaniania ust i nosa na terenie Polski
obowiązuje do odwołania. Dotyczy
wszystkich, którzy znajdują się: w
pojazdach komunikacji zbiorowej (autobusach, tramwajach, w metrze itp.); w
samochodach – dotyczy sytuacji, w któ-

obowiązku zasłaniania ust i nosa w
pracy, chyba że obsługujesz klientów
zewnętrznych; w budynkach użyteczności publicznej (np. w urzędach,
szkołach, uczelniach, przychodniach
i szpitalach, na poczcie, w bankach i
restauracjach); w sklepach i na targowiskach; w punktach usługowych; na
klatkach schodowych, w windach, pralniach i innych miejscach wspólnych, z
których korzystają mieszkańcy bloków.
Ważne! Policjanci, strażnicy graniczni,
kasjerzy w banku czy sprzedawcy w
sklepie mogą zażądać od nas odkrycia
twarzy w celu identyfikacji. Mamy
obowiązek uczynić to na ich prośbę.
Ważne! Pracownicy sklepów i punktów
usługowych mogą zakrywać twarze
przy pomocy przyłbicy, jeśli wszystkie
kasy, punkty sprzedaży, okienka itd.
są oddzielone od klientów dodatkową
przesłoną ochronną.
*
Z ostatniej edycji badań oceny wybranych instytucji wynika, że policja po
raz kolejny, czwarty raz z rzędu, jest
najwyżej ocenianą instytucją publiczną
spośród wszystkich poddanych ocenie
respondentów. Działania policji dobrze
ocenia aż 80% ankietowanych. Jest to
wynik o 5% wyższy niż w dwóch ostatnich edycjach badania i zarazem najlepszy w całej historii badań. Tak wysoka
ocena działalności policji jest najlepszą
formą podziękowań za codzienny trud
służby. Otrzymany kredyt zaufania
jest zapewne mobilizujący do jeszcze
skuteczniejszych działań, szczególnie
w czasie epidemii.
*

Dzięki skutecznej akcji udało się odzyskać skradzione przedmioty
rych razem jadą osoby obce, to znaczy
takie, które nie mieszkają ze sobą (np.
koledzy z pracy, sąsiedzi itp.).PRZYKŁAD I: Jadę samochodem z mamą,
z którą mieszkam na co dzień. W takiej
sytuacji nie musimy zasłaniać ust i nosa.
PRZYKŁAD II: Podwożę samochodem
koleżankę, z którą nie mieszkam na co
dzień. Dla bezpieczeństwa mamy obowiązek zasłaniania nosa i ust podczas
przejazdu; na drogach i placach (dotyczy
również osób jeżdżących np. rowerem
lub hulajnogą); w zakładach pracy
(dotyczy osób, które mają styczność z
osobami z zewnątrz – interesantami,
klientami, obywatelami itp.). PRZYKŁAD I: Nie mogę pracować zdalnie,
ale wszystkie zadania realizuję w pracy
w swoim pokoju. Nie mam styczności z
osobami spoza pracy. W takiej sytuacji
nie mam obowiązku zasłaniania ust i
nosa. PRZYKŁAD II: Pracuję na recepcji i muszę odbierać dokumenty od
kurierów i klientów. Mam styczność z
osobami z zewnątrz. W takiej sytuacji
muszę zasłaniać usta i nos. Nie masz
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W związku z trwającą w Polsce epidemią, policjanci apelują o zachowanie
ostrożności i przestrzegają przed oszustami grasującymi w sieci. Pamiętaj, że
obecna sytuacja jest dla nich doskonałym źródłem dochodu. Nie daj się nabrać. Korzystaj tylko ze sprawdzonych
portali sprzedażowych i nie wchodź w
podejrzane linki z prośbą o wsparcie
finansowe, które możesz otrzymać na
skrzynkę poczty elektronicznej lub na
telefon. Bądź zawsze czujny.
*
Przypominamy, że cały czas trwa nabór
do służby w policji. Zawód policjanta
to różne wyzwania, ale jednocześnie
spełnienie marzeń młodych ludzi. To z
pewnością wymagająca misja, ale także
gwarancja realizowania swoich pasji.
Wolne miejsca czekają na kandydatów
również w lubskiej jednostce. Chętni
proszeni są o kontakt z Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji w Lubsku
kom. Krystianem Szylko pod nr tel. 68
476 35 00. Zapraszamy!
Opr. M. Sienkiewicz
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CUKYER – JEST DOBRY NA WSZYSTKO
Poniżej przedstawiamy zespół CukYer, który wydał swoją debiutancką płytę „CZEREŚNIE”. Chłopaki
mówią o sobie prawdę, całą prawdę
i tylko prawdę.
CukYer! To formacja z Lubska.
Jako zespół grają razem od kilku lat. Tak mówią sami o sobie:
„Stawiamy głównie na własne
kompozycje i cały czas idziemy do
przodu! Chodź to nowy zespół to
tworzą go weterani sceny lubskiej.
Z połączenia czterech rockowych
dusz powstała mieszanka, która
dla niektórych może być eliksirem
na lepsze samopoczucie. W skład
kapeli wchodzą Grynio Endriu Bass&vocal, Jerzyk - git. solowa,
Mateusz Chromiak „Jurand”- bębny oraz Łyli - git &vocal. No i z
całego serducha zapraszamy na
nasze koncerty!!! Nasze szeregi
opuścił perkusista Piotr Baj, który
był z nami od początku zespołu i
bujał tę CUKYER-kową maszynę,
której nie da się już zatrzymać. Za
co Wielkie dzięki!!!”

CukYer
ML: Wada ……… niesystematyczność.
ML: Mój sposób na chandrę to
……… muzyka i dobry trunek.
ML: Z epidemią walczę (jak?)
……… stosuję się do przepisów.
ML: Mam bzika na punkcie ………
oczywiście muzyki.
ML: Nie wyjdę z domu bez ………
słuchawek.
ML: Moją ulubioną potrawą jest
……… sushi.
ML: Używam cukier bo ………
wpada w ucho!!!
ML: Twoja subiektywna ocena
„Czereśni” ……… Następna będzie
jeszcze lepsza.

ML: Muzyka, która mnie rzuca na
kolana to ……… rock, reggae, ska
ML: Spotykamy się w ……… czasie wolnym lub na próbach
ML: Ostatnia płyta (CZEREŚNIE)
powstała bo ……… nie mogliśmy
się już doczekać kiedy ją nagramy.
ML: Moja główna zaleta to ………
szczerość.
ML: Wada ……… lenistwo.
ML: Mój sposób na chandrę to
……… dobry film.
ML: Z epidemią walczę (jak?)
……… siedzę w domu, słucham
muzyki i czytam książki.
ML: Mam bzika na punkcie ………
motoryzacji.
ML: Nie wyjdę z domu bez ………
telefonu.
ML: Moją ulubioną potrawą jest
……… spaghetti bolognese.
ML: Używam cukier bo ………
lubię słodkie.
ML: Twoja subiektywna ocena
„Czereśni” ……… różnorodność
stylistyczna połączona z dobrymi
tekstami.

ność i pozwalają oderwać się od życia
codziennego.
ML: Tworzymy je ……… razem,
każdy ma swój wkład w powstający
utwór.
ML: Moimi kumplami są ………
wszyscy członkowie zespołu.
ML: Gram na ……… gitarze, ponieważ ……… już od jedenastego
roku życia jestem przywiązany do
tego instrumentu, a gra na nim zawsze
sprawiała mi radość.
ML: Moja ulubiona kapela: polska ……… zdecydowanie będzie
Happysad, zagraniczna ……… Five
FingerDeathPunch.
ML: Muzyka, która mnie rzuca
na kolana to ……… bez wątpienia
rock lub blues.
ML: Spotykamy się ……… podczas
prób, koncertów, a także prywatnie w
czasie wolnym.
ML: Ostatnia płyta (CZEREŚNIE)
powstała bo ……… gramy razem od
czterech lat, więc to był najwyższy
czas na wydanie pierwszej płyty.
ML: Moja główna zaleta to ………
wytrwałość w dążeniu do celów i
punktualność.
ML: Wada ……… że czasem kłócę
się o głupoty.
ML: Mój sposób na chandrę to
……… złapanie za gitarę, wtedy do
głowy przychodzą najlepsze pomysły.
ML: Z epidemią walczę (jak?)
……… starając się przestrzegać
zaleceń rządowych i dezynfekuję się
w odpowiedni sposób.
ML: Mam bzika na punkcie
……… muzyki.
ML: Nie wyjdę z domu bez ………
telefonu i portfela.
ML: Moją ulubioną potrawą są
……… pierogi ruskie.
ML: Używam cukier bo ……… bo
lubię słodzić.
ML: Twoja subiektywna ocena
„Czereśni" ……… W naszym
pierwszym albumie występuje duże
zróżnicowanie gatunkowe, w którym
każdy jest w stanie odnaleźć coś dla
siebie. Ja osobiście jestem zadowolony, ale nie ja powinienem to oceniać,
a słuchacze.

ŁYLI - GIT &VOCAL
– SŁAWEK GAZDOWSKI
Magazyn Lubski: Pamiętam, że
jako dziecko chciałem ………
tworzyć piosenki.
ML: Pomysł na piosenkę przychodzi gdy, ……… po prostu
wpada do głowy znienacka.
ML: Utwory powstają bo ………
chodzi o przekaz.
ML: Tworzą je ……… głównie
wydarzenia z życia.
ML: Moimi kumplami są ………
wszyscy dobrzy Ludzie!
ML: Gram na ……… gitarze,
ponieważ ……… była lżejsza od
akordeonu.
ML: Moja ulubiona kapela:
polska ……… Azyl P, Oddział
Zamknięty, zagraniczna ………
Queen,
Pink Floyd,The Beatles.
ML: Muzyka która mnie rzuca
na kolana to ……… taka co poruszy tę strunę najbliżej serca.
ML: Spotykamy się w ………
lubskim LDK–u. A teraz pauza. Z
uwagi na sytuację.
ML: Ostatnia płyta (CZEREŚNIE) powstała bo ……… była
długo oczekiwana! Głównie przez
Nas!
ML: Moja główna zaleta to
……… otwartość.

MATEUSZ CHROMIAK
„JURAND”- BĘBNY
Magazyn Lubski: Pamiętam, że
jako dziecko chciałem ……… być
archeologiem.
ML: Pomysł na piosenkę przychodzi gdy, ……… koledzy przyniosą
riffy i teksty na próbę.
ML: Utwory powstają, bo ………
sprawia nam to frajdę.
ML: Tworzą je ……… każdy z nas
ma swój wkład w powstaniu utworu.
ML: Moimi kumplami są ………
chłopaki z zespołu.
ML: Gram na ……… perkusji,
ponieważ ……… uwielbiam ten
instrument.
ML: Moja ulubiona kapela: polska
……… Łydka Grubasa, zagraniczna
……… DubiozaKolektiv

„JERZYK”- GIT. SOLOWA
– JERZY WITOWSKI
Magazyn Lubski: Pamiętam, że
jako dziecko chciałem ……… być
muzykiem.
ML: Pomysł na piosenkę przychodzi gdy ……… doskonalę swoje
umiejętności i technikę.
ML: Utwory powstają bo ………
wspólna gra sprawia nam przyjem-

„GRYNIO ENDRIU"BASS&VOCAL – ANDRZEJ
GRYNIENKO
Magazyn Lubski: Pamiętam, że
jako dziecko chciałem ………
od zawsze chciałem tylko grać i
śpiewać.

Sławek Gazdowski

Jurand - Mateusz Chromiak

Jerzyk - Jerzy Witowski

Grynio Endriu - Andrzej Grynienko
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ML: Pomysł na piosenkę przychodzi gdy ……… wydarzy się
coś szczególnego lub gdy chłopaki przeszukają głęboko swoje
szuflady.
ML: Utwory powstają bo ………
jest parcie na uzewnętrznienie
swoich emocji.
ML: Tworzą je ……… Sławek i
Jerzy, a potem wspólnie opracowujemy aranże.
ML: Moimi kumplami są ………
wiadomo, kompani z zespołu.
ML: Gram na ……… basie,
ponieważ ……… uwielbiam ten
instrument, a poza tym ciężko dzisiaj o dobrego basistę, bo wszyscy
chcą grać na gitarach solowych.
ML: Spotykamy się w ………
salce prób, na domówkach, na
grillu.
ML: Ostatnia płyta ( CZEREŚNIE) powstała bo ………
nazbierało się trochę pomysłów
muzycznych, ciężko pracowaliśmy
i włożyliśmy w to kawał serducha.
ML: Moja ulubiona kapela:
polska ……… brak, zagraniczna
……… brak.
ML: Muzyka, która mnie rzuca
na kolana to ……… nie mam
jakiegoś konkretnego wzorca ani
stylu. Albo mi się coś podoba
albo nie.
ML: Moja główna zaleta to
……… uśmiech.
ML: Wada ……… dokładność.
ML: Mój sposób na chandrę to
……… dobry film.
ML: Z epidemią walczę (jak?)
……… spędzając czas głównie z
dziećmi.
ML: Mam bzika na punkcie
……… dobrego dźwięku.
ML: Nie wyjdę z domu bez
……… telefonu i portfela.
ML: Moją ulubioną potrawą jest
……… pizza 4 sery.
ML: Używam cukru bo ………
samego cukru nie używam, ale lubię słodycze w każdej innej postaci.
ML: Twoja subiektywna ocena
„Czereśni" ……… Zawsze chciałoby się, żeby było lepiej, ale żeby
nie zachwalać za bardzo, to niech
odbiorcy się wypowiedzą.
ML: Komu chcielibyście podziękować za pomoc w wydaniu
płyty?
CukYer: Chciałbym podziękować
chłopakom z zespołu za cierpliwość i wsparcie duchowe (oni
wiedzą o co chodzi ) oraz za
kawał dobrej muzy - mówi Jurek
Witowski.
Najbliższym za wyrozumiałość.
Bartoszowi Miszczykowi za obsługę w studio M23, firmie KTK
Iwaniccy za wsparcie projektu,
Klubowi Ceramik oraz Lubskiemu
Domowi Kultury za wynajęcie sali
prób. Zapomniałem podziękowania Kapeli RadCurie za stopę oni
wiedzą o co chodzi.
I.G.
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WSPOMNIENIE
O EDWARDZIE
„EWIE” ŻYLIŃSKIEJ

„Każdy człowiek, nawet najskromniejszy,
zostawia ślad po sobie, jego życie zahacza
o przeszłość i sięga w przyszłość”
Edwarda Żylińska(dla przyjaciół, bliskich
znajomych i współpracowników Ewa –
zresztą teksty w Magazynie Lubskim właśnie
tak podpisywała) pierwsze artykuły zaczęła
zamieszczać w 1995 roku. Początkowo była
to luźna współpraca, ale po jakimś czasie
na stałe związała się z redakcją, stając
się jednym z głównych filarów. Jej teksty
zapełniały coraz więcej stron, spotykając
się z coraz większą sympatią czytelników
i miłośników Magazynu Lubskiego. Poprawna polszczyzna, wnikliwa analiza tematyki, obiektywizm i profesjonalizm były
nieodłącznymi elementami artykułów Jej
autorstwa. Teksty Edwardy „Ewy” Żylińskiej
miały niepowtarzalny styl i klimat, łączący i
równoważący odpowiednią formę z intelektualną treścią. Dla wielu osób Była (i nadal
Będzie mentorką); wypromowała wiele
talentów; pomogła wielu ludziom. Podczas
spotkań redakcyjnych zawsze coś wnosiła,
analizując i omawiając każde wydawnictwo.
Ona po prostu żyła tą gazetą codziennie.
Zawsze przy niej była książka (czytała bez
przerwy), hobby i pasja, ale najważniejsza
była Rodzina. Ta niezwykle aktywna zawodowo i życiowo posiadaczka wielu talentów
od lat walczyła z przeciwnościami losu, ale
nigdy się nie poddawała. Edwarda „Ewa”
Żylińska to przykład wszystkiego, co najlepsze w człowieku: działanie dla idei, empatia
i pokora wobec życia.

- Poznałyśmy się wiele lat temu. Przyszłaś
do redakcji Magazynu Lubskiego, aby podjąć
społecznie, jakże trudną pracę redaktora.
Pamiętam, jak pierwszy raz weszłaś do
redakcji - uśmiechnięta, bardzo elegancka,
promieniująca dobrem. Pomyślałam wtedy,
jak byłoby miło, aby taka osoba na dłużej
zagościła w moim życiu. Miałam tę przyjemność. Spędziłyśmy wiele godzin, dni,
lat przy redakcyjnym biurku. Byłaś przyjazna, otwarta, empatyczna. Nie zapomnę
naszych wspólnych redakcyjnych imienin,
urodzin czy wigilii. Spotykałyśmy się także
prywatnie u mnie i u Ciebie. Nie musiałaś
zapraszać do siebie. Twój dom, zawsze i
dla każdego był otwarty. Często dzwoniłaś,
żebym przyszła, aby ot tak, porozmawiać,
powspominać, czy spróbować Twoich
kulinarnych wyrobów (nie zapomnę Twoich przepysznych ogórków małosolnych).
Te spotkania dały mi bardzo wiele. Byłaś
Ewuniu dla mnie przyjacielem, a nawet
jakby drugą mamą - nauczyłaś, wysłuchałaś, poradziłaś, pocieszyłaś, kiedy było mi
smutno. Zawsze z czułością opowiadałaś
o swojej rodzinie. Pomagałam Tobie przy
spisywaniu, dla kochanych wnuków, swoich
wspomnień (nie wiem czy je dokończyłaś).
Dla Ciebie Rodzina była najważniejsza. Byłaś osobą niezwykłą, nietuzinkową. Swoim
pozytywnym usposobieniem dodawałaś
otuchy innym. Byłaś znana z życzliwości i
dobrego serca. Mimo, że byłaś bardzo chora,
nie poddawałaś się, nie skarżyłaś. Zawsze
widziałam w Tobie pogodną, wesołą osobę.
Podziwiałam Twoją determinację, byłaś
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pełna życia i radości. Wiadomość o Twojej
śmierci napełniła mnie ogromnym żalem i
smutkiem. Będę Cię miała w swoim sercu,
odwiedzała na cmentarzu, będę pamiętała
zawsze. Spoczywaj w pokoju! – tak wspomina swoją Przyjaciółkę Halinka Drobniak,
wieloletni sekretarz redakcji ML.

w zawodzie nadal nią pozostała. Uczyła nas,
co znaczy być dobrym człowiekiem, jak
szanować innych ludzi, jak należy traktować
dziennikarstwo, jak walczyć z własnymi
słabościami. Pani Ewo, bardzo dziękuję za
tę lekcję - Ryszard Sibiński, były Redaktor
Naczelny ML.

- Nie ma nic bardziej przykrego, jak pisanie
o osobach, które odeszły. Tym bardziej,
jeśli odchodzi osoba wyjątkowa, a taką
była z pewnością Pani Ewa Żylińska. Panią
Ewę poznałem w 1999 roku, gdy objąłem
stanowisko redaktora naczelnego Magazynu Lubskiego. Nie był to łatwy moment
ani dla mnie, gdyż w Lubsku byłem osobą
z zewnątrz, ani dla osób, które tworzyły
wówczas zespół redakcyjny, gdyż większość
z nich pracowała z moim poprzednikiem na
tym stanowisku, Władysławem Mochockim.
Wśród nich była również Pani Ewa. Dzisiaj,
z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że
moja piętnastoletnia przygoda z lubskim
miesięcznikiem, była w ogromnej mierze
Jej zasługą. Pani Ewa była niezwykłą osobą i wyjątkowym dziennikarzem. Kochała
ludzi, była niezwykle wrażliwa na wszelkie
przejawy krzywdy i niesprawiedliwości jakie
ich dotykały. O wszystkich, nawet tych, z
którymi dzieliła ją zasadnicza różnica poglądów, wyrażała się zawsze z ogromnym
szacunkiem. Te cechy przenosiła na swoją
pracę dziennikarską, którą traktowała niezwykle odpowiedzialnie. Kochała ją. Jej
teksty były inne niż wszystkie, zawierały
nie tylko informacje, ale miały klimat, „duszę”. Nawet jeśli była to relacja z obrad
Rady Miejskiej. Zawsze były też niezwykle
rzetelne. Zanim przelała jakąś informację na
papier, sprawdzała ją wielokrotnie, w wielu
źródłach. Czytała też swoje teksty po wielokroć i ciągle coś poprawiała, uzupełniała.
Widać było to po rękopisach, które często
przez to trudno było odczytać. Najczęściej
więc dyktowała je Halince Drobniak, która
wpisywała je do komputera. Pamiętam też
jak wiele razy, gdy teksty trafiały już do mnie,
dzwoniła, by coś w nich poprawić. To było
niezwykłe dziennikarstwo, jakże inne od
dzisiejszego. Z tekstami Pani Ewy zawsze
miałem jeden kłopot - zwykle były bardzo
obszerne. Wiele razy o tym rozmawialiśmy,
czasem się spieraliśmy. Za każdym razem
przekonywała mnie, że każdy fragment jest
ważny, że nie można nic zmienić czy usunąć,
bo zmieni to cały sens artykułu. Wiedząc
jak nad nimi pracuje, ulegałem, czyniąc to
często kosztem innych tekstów. Ulegałem
też, bo wiedziałem, że wielu czytelników
kupowało Magazyn Lubski dla Jej artykułów.
Pani Ewa była osobą niezwykłego hartu
ducha. Przez cały czas naszej współpracy
walczyła z postępującą, straszną chorobą,
która krok po kroku odbierała jej możliwość
normalnego funkcjonowania. Cierpiała, ale
nigdy nie narzekała, nie żaliła się. Niezwykle
dzielnie znosiła wszystkie przeciwności. Gdy
nie mogła już pisać ręcznie przestawiła się
na laptopa, gdy choroba odebrała jej możliwość poruszania, źródłem informacji stał
się dla niej telefon i Internet. Pani Ewa była
nauczycielką i choć dawno już nie pracowała

- Mama urodziła się w Mikołaja, zmarła w Prima Aprilis. Pewnie by te daty teraz skomentowała. Dla nas mama była źródłem miłości.
Piekła ciasteczka wycinane w różne kształty.
Kiedy wyjeżdżałam z domu na studia i do
pracy, zawsze ich pudełko było ze mną w
walizce. Nasz dom musiał być zawsze jak
najbardziej idealny, lubiła przestawiać meble
i sprzątać. Teraz myślę, że nie za bardzo
lubiła gotować (z wyjątkami), chociaż jako
dziecko tego nie spostrzegłam. Może mi to
po niej zostało, ja też wolę zmywać naczynia,
niż gotować! Mama była naszym pierwszym
nauczycielem, nie tylko w przenośni, ale i
dosłownie. Zawsze będę pamiętać, kiedy w
pierwszej klasie pokazałam jej swoją pracę
domową. Były tam jakieś literki i szlaczek,
zostawiłam w nim na końcu przerwę. Mama
spytała - po co ta przerwa i dlaczego nie
skończyłam szlaczka? Powiedziałam, że to
„miejsce na piątkę”. Kiedy dostałam zeszyt
sprawdzony przez nią piątka była, ale pod
szlaczkiem. To była ważna lekcja. Mama
traktowała swoją pracę bardzo poważnie.
Żyła problemami zawodowymi, opowiadała
o koleżankach i kolegach z pracy, żyła też
problemami i radościami swoich uczniów.
Jej podejście często było idealistyczne, co
nie pomagało w codziennym życiu. Opinia
innych ludzi zawsze była ważna, nawet jeśli
ona sama była świadoma, co mi nawet raz
powiedziała, że „to wszystko o pupę można
podrapać”. Nie potrafiła się jednak od tego
odseparować. Mam wrażenie, że wychowana była ostro; była dziewczynką wychowaną
w tradycyjnej, wiejskiej rodzinie. Nigdy dużo
nie opowiadała o swoim dzieciństwie. Jej
mama miała chorobę uważaną za psychiczną i przebywała w instytucji psychiatrycznej,
gdzie też zmarła. Teraz wiemy, że to była
choroba Huntingtona; całe szczęście, że
mamę to ominęło. Mama miała utrudnione
dzieciństwo, bo zabrakło jej bliskości swojej
mamy. Wyrobiło to w niej postawę ciągłego
zastanawiania się, co inni myślą i jak na to
trzeba odpowiedzieć. Pozostał jej też lęk
przed byciem w instytucjach opiekuńczych,
co było szczególnie trudne w ostatnim roku,
kiedy mieszkała w domu seniora i patrzyła na
to jako oznakę zbliżającego się końca życia.
Bardzo lubiłam, kiedy mama zabierała nas
(mnie i siostrę Ewę) do jej taty do Berejowa w
czasie wakacji. Dziadek mieszkał w drewnianym domu; my-dzieci spałyśmy w murowanym domu cioci Wacki. Wszyscy wiedzieli,
że jak Edka przyjedzie to wysprząta wszystko dziadkowi i będzie gotowała pierogi (tak
na 10 osób!).I rzeczywiście, ja siedziałam w
malinach, a mama wywieszała niekończące
się sznury prania. Woda była ze studni, zimna, pralki nie było. Kuchnia była na węgiel,
a pierogi były z kaszą, ruskie i owocowe, i
tak bez końca. Cieszyłam się, widząc mamę
doświadczającą radości i zwykłej wesołości.
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ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU
„Ludzie żyją tak
długo, jak długo inni
pielęgnują pamięć o
nich, myśląc
i kochając”

Pewne obrazy rodzinnych wyjazdów nad jeziora, na wczasy, jej tańczącej w atrakcyjnej
sukience, oblepionej śniegiem w ulubionym
futrze, czy nawet jedzącej chleb po prostu
posypany solą czy cukrem, unaoczniają
spontaniczne momenty jej życia, o które
nie było tak łatwo. Mama była ambitna i
zdolna. Podjęła się studiów zaocznych jak
byłyśmy, ja i siostra Ewa, małe. Uczyła się
jak mogła, powtarzając łacińskie słówka w
domu i jakieś stare, słowiańskie języki (starocerkiewny!). Pisała niekończące się prace.
Chciała wszystko umieć i zrobić jak najlepiej.
Przywoziła piątki na piątkach. Bardzo szanowała swoich profesorów. Zawsze dążyła
do tego, aby osiągać jak najwięcej w życiu
zawodowym i publicznym, dumnie przemawiała na uroczystościach. Była wymagająca
od siebie, nas, uczniów i innych, ale nie przez
złość tylko, że „tak się powinno”. Zawsze
chciała, aby wszystko było najlepiej. Pisząc
dla Magazynu Lubskiego czuła potrzebę
edukowania innych. Ta praca ją bardzo cieszyła i była z niej bardzo dumna. Na pewnym
etapie, choroba zaczęła ją gubić i fizyczne
siły zaczęły odchodzić. W ostatnim czasie
swoich możliwości zdołała napisać i wydać
opowiadania dla dzieci, z dużą pomocą wielu
osób z Lubska. Chciałabym wydrukować
ich następną serię, jak i też wcześniejsze
wiersze. Pisała też wspomnienia o nas i
wnukach, byśmy wiedzieli ...Mamuś, w nas
pozostało wiele chwil, na które patrzymy
jako na najlepsze w życiu, które Ty stworzyłaś i one zawsze z nami będą, a przez to
i Ty. My mamy dzisiaj nadzieję, że Ty masz
wreszcie pełny spokój, jasność, miłość i
radość, którą tylko Bóg może dać. Wypij w
końcu przysłowiowy kieliszek wina na swoja
cześć, mając satysfakcję, że walczyłaś jak
mogłaś, idąc swoją drogą i, że to wszystko
jest w końcu za Tobą! – to wspomnienie córki
Gosi, która od wielu lat mieszka i pracuje w
Nowej Zelandii, odczytane zostało podczas
pogrzebu.
- Pani Ewo, jak zawsze piszę pod koniec
doby, ale te moje życzenia nie są bynajmniej
przez to „ostatnie”:... Pani Ewo, życzę przede
wszystkim dużo zdrówka; życie doświadczyło Panią w tym względzie niejednokrotnie,
ale rozważając Pani postawę wobec losu
dochodziłem wielokrotnie do wniosku, że
Pani w tej sytuacji zachowała wyjątkowo
pozytywny stan ducha, wyjątkowy w dzisiejszych czasach. Kto Panią zna wie, że ma
Pani w sobie kręgosłup nie tylko złożony z
kosteczek, ale przede wszystkim z etycznych rozważań, trzeźwo rozprawiających
się z rzeczywistością, nigdy nie będących na
siłę w zgodzie z głównym nurtem, a wręcz
pokazujących słabość jakiegoś systemu.
Pamiętam, że nasze rozmowy były nasycone intelektualnym potencjałem; różniliśmy
się, ale zawsze pięknie. Jedno jest pewne,
Pani nauki, Pani sugestie pomogły mi w
zgłębieniu otaczającej nas rzeczywistości,
spojrzeniu z innej perspektywy za co jeszcze
raz serdecznie dziękuję – tak brzmiały moje
– Marka Sienkiewicza - życzenia urodzinowe
sprzed kilku lat.
Zebrał M. Sienkiewicz

Autyzm wpływa na
całe życie. Dlatego tak
ważna jest akceptacja i
zrozumienie. Bo razem
możemy stworzyć
lepszy świat dla osób z
autyzmem!
Jak co roku 2 kwietnia świętowaliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Święto obchodzone
jest corocznie z inicjatywy Kataru
w osobie Jej Wysokości Mozah,
małżonki emira Hamada ibn Chalifa as-Sani, popartej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją
z 18 grudnia 2007 i opublikowaną
21 stycznia 2008 roku.
Głównym celem obchodów święta
jest przeciwstawienie się dyskryminacji oraz stereotypom dotyczących osób dotkniętych autyzmem.
Charakterystycznym motywem
obchodów tego dnia jest kolor
niebieski.
Głównym hasłem 5 edycji kampanii „Polska na niebiesko” jest:
„Autyzm. Chcemy być sobą”.
Autyzm to odmienny od typowego sposób rozwoju człowieka,
objawiający się różnicami w sposobie komunikacji, nawiązywania
relacji, wyrażania emocji, uczenia
się oraz różnorodnym schematem zachowań. Każda osoba z
autyzmem jest indywidualnością,
a wymienione wcześniej cechy
mogą występować w różnym natężeniu. Dotyczy wielu obszarów
funkcjonowania dziecka i sprawia,
że osoby nim dotknięte rozwijają
się inaczej. Autyzm jest obecnie
diagnozowany w Polsce u 1 na 100
dzieci. Objawy autyzmu dotyczą w
dużej mierze sfery komunikacji.
Dziecko z autyzmem może mieć
problemy z nawiązywaniem kontaktów oraz zwykłą rozmową z
innymi. Wiele dzieci z autyzmem
ma opóźniony rozwój mowy lub
nie mówi wcale. Często nie patrzą
w oczy, nie reagują na swoje imię.

Duże trudności może sprawić zrozumienie intencji i zachowań ludzi
w najbliższym otoczeniu. Autyzm u
dzieci może przejawiać się również
problemem w wyrażaniu własnych
emocji i rozumieniu wewnętrznych
przeżyć. Na pierwszy rzut oka może
się mylnie wydawać, że osoby ze
spektrum autyzmu nie lubią kontaktu
z ludźmi, w rzeczywistości zazwyczaj
chcą nawiązywać przyjacielskie relacje, jednak sprawia im to trudność ze
względu na posiadanie niewystarczających umiejętności w tym zakresie.
Na jakie niepokojące sygnały zwrócić
uwagę? Charakterystycznymi objawami mogącymi predysponować do
zaburzeń ze spektrum autyzmu jest
brak kontaktu wzrokowego i niezainteresowanie obecnością innych
ludzi. Jest to często deklarowane przez
rodziców jako jedno z pierwszych
niepokojących zachowań zaobserwowanych u dziecka. Dzieci z autyzmem często nie podążają wzrokiem
za pokazywanymi przedmiotami,
nie reagują na inicjowaną zabawę i
wykorzystują zabawki w nietypowy
sposób (np.: układanie zabawek w
ciągi, przyglądanie się elementom
przedmiotu, stukanie przedmiotami lub machanie nimi). Autyzm u
dziecka może objawiać się również
brakiem interakcji.
Pierwsze sygnały autyzmu są wtedy,
kiedy dziecko:
• nie mówi lub ma kłopoty z mówieniem,
• nie wchodzi w relacje i interakcje z
innymi ludźmi,
• przejawia stereotypowe zachowania
i zabawy (na przykład: trzepie rączkami, używa nietypowych przedmiotów
do zabawy, układa zabawki w długie
rzędy),
• nie nawiązuje kontaktu wzrokowego,
• nie naśladuje,
• nie wykonuje prostych poleceń (np.
usiądź, daj),
• ma trudność z koncentracją uwagi.
Autyzm nie jest chorobą, a zaburzeniem rozwoju. Towarzyszy osobie

„Umarłych wieczność dotąd trwa
dokąd pamięcią im się płaci”
Krewni, znajomi, przyjaciele
ze smutkiem zawiadamiamy,
że 6.04.2020 przeżywszy 90 lat
odeszła od nas nasza
mama, babcia, prababcia, siostra

MARIA
PELIŃSKA

Legenda lubuskiego harcerstwa.
Rodzina

przez całe życie. W związku z tym nie
ma możliwości wyleczenia go.
Według danych, w Polsce bezpośredni
problem autyzmu dotyczy około 30
tysięcy osób, a także ich najbliższych.
Specjaliści uważają, że obecnie co
setne dziecko rodzi się z zaburzeniami
autystycznymi. Autyzm nie wiąże
się z upośledzeniem umysłowym, a
wręcz przeciwnie, osoby mają przeciętną lub ponad przeciętną inteligencję. Dlatego tak ważne jest wczesne
wykrycie zaburzenia i odpowiednie
leczenie.
W społeczeństwie panują krzywdzące stereotypy, które powodują, że
osoby autystyczne napotykają wiele
problemów w codziennym życiu. Odpowiednia wiedza dotycząca autyzmu
zmienia świadomość społeczeństwa
wobec tych osób. Stowarzyszenia
działające na rzecz osób chorych
starają się przybliżyć społeczeństwu
problematykę autyzmu.
W Lubsku dzieci autystyczne uczęszczają do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła
II , są tu również dzieci z ościennych
gmin ( Tuplice, Jasień, Przewóz, Żary,
najwięcej z gminy Brody).
Na dzień dzisiejszy w Specjalnym
Ośrodku Szkolno - Wychowawczym
im. Jana Pawła II w Lubsku uczy
się 35 autystów. Szkoła już od 10
lat specjalizuje się w nauce dzieci z
autyzmem.
Najczęściej stosowanymi terapiami
wspierającymi w ośrodku są: Terapia
Metodą Tomatisa, Terapia EEG Biofeedback, Terapia Integracji Sensorycznej, Rewalidacja Indywidualna,
Terapia Polisensoryczna, Terapia
ruchem z elementami rehabilitacji,
Dogoterapia, Trening Umiejętności
Społecznych i Logorytmika. „Najlepsze efekty kształcenia osiągamy
stosując indywidualne podejście do
każdego ucznia oraz metody aktywizujące i metodę behawioralną”- mówi
Elżbieta Maćko ( dyrektor OSW w
Lubsku).
O swojej pracy z autystykami opowiada nam nauczycielka - terapeutka
z wieloletnim doświadczeniem, prosi
o anonimowość, gdyż jak twierdzi nie
pracuje dla rozgłosu, a dla dzieci : „
Autyzm jest bardzo złożonym i trudnym zjawiskiem do zdefiniowania.
Dzieci z autyzmem wymagają indywidualnego podejścia, gdyż każde
dziecko z autyzmem jest na innym
poziomie funkcjonowania.
Najczęściej, w przypadku osób z
autyzmem, mamy do czynienia z
zaburzeniem odbioru świata przez
zmysły. Osoby te inaczej odbierają
światło, obrazy i dźwięki, inaczej
odczuwają dotyk, zapach, smak czy
ból. Często mają trudności z precyzyjnym rozumieniem kierowanych
do nich wypowiedzi. Inny sposób
odbioru świata powoduje, że osoby z
autyzmem tworzą swój wewnętrzny
obraz świata, często odmienny od
naszego. Mają także trudności z
klasycznym - w naszym rozumieniu
- budowaniem więzi i okazywaniem
emocji w relacjach z innymi ludźmi.
Świat osób z autyzmem jest inny od

"naszego świata", a kłopoty z komunikacją sprawiają, że osoby z autyzmem
borykają się z doświadczeniem psychicznego osamotnienia.
Stopień autyzmu może być bardzo
różny: od ciężkiego do łagodnego.
Jego skutki są jednak zawsze poważne. Istnieje grupa osób, u których
głębokiemu autyzmowi towarzyszą
poważne trudności w uczeniu się.
Drugą grupę stanowią osoby, u których autyzm umiarkowanego stopnia
występuje wraz z przeciętną lub
wysoką inteligencją. Niektóre osoby
mówią, ale nie rozumieją w pełni znaczenia wypowiadanych słów i mają
trudności w prowadzeniu rozmowy.
Część z nich w ogóle nie posługuje się
mową. Wtedy ze światem zewnętrznym porozumiewają się zazwyczaj
za pomocą pisma lub alternatywnej
komunikacji.
Praca z osobami z autyzmem jest

M AG A Z Y N L U B S K I N R 4/2020 ( 351 )

trudna i bez pasji niemożliwa.
To bardzo wymagające zadanie,
terapeuci cieszą się z najmniejszego sukcesu. U osób ze spektrum
autyzmu potrzeba nieustannej
terapii i wyrównywania deficytów
na różnych płaszczyznach - to sprawa kluczowa. Tu nie można sięgać
po gotowe materiały, prowadzący
zajęcia ustalają sami jakie pomoce
będą im potrzebne, często wykonują także materiały sami, ponieważ
każdy uczeń jest inny z różnymi
deficytami i problemami.
Praca z dziećmi z autyzmem
to również wielka satysfakcja,
cieszymy się z najdrobniejszego
sukcesu. Terapeuci promienieją,
kiedy opowiadają o swoich sukcesach z podopiecznymi. Tutaj nawet
najmniejszy postęp wywołuje
prawdziwą radość”.
I.G.
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Zdalne nauczanie to nie lada wyzwanie

Lektury.gov.pl

Scholaris

Portal wiedzy dla nauczycieli, zawierający bezpłatne zasoby edukacyjne,

12

Ninateka

Serwis, na którym znajdują się filmy
dokumentalne, fabularne, reportaże,
animacje, filmy eksperymentalne,
zapisy spektakli teatralnych i operowych, rejestracje koncertów, relacje
dokumentujące życie kulturalne i
społeczne oraz audycje radiowe.
Łącznie dostępnych jest ponad 7 tys.
plików audio i wideo, wszystkie są
bezpłatne, wolne od reklam i dostępne bez logowania. Można z nich
korzystać na wszelkich urządzeniach
cyfrowych: komputerach stacjonarnych i przenośnych, tabletach,
smartfonach. Dla zainteresowanych

Muzykoteka Szkolna

Serwis edukacyjny przygotowany
na zlecenie Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, wydawany
przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny. Zadaniem tego
serwisu jest kształcenie odbiorców
muzyki oraz aktywnych uczestników
kultury, a także podniesienie poziomu
powszechnej edukacji muzycznej
w Polsce. To nowoczesne narzędzie
wspomagające tradycyjną edukację
muzyczną, które aktywizuje i stymuluje zainteresowanie muzyką. Jego
celem jest dotarcie do jak największej
liczby nauczycieli oraz animatorów
kultury i przekazanie im kompetentnego zestawu informacji, a także
narzędzi, którymi można posłużyć
się podczas lekcji muzyki w szkole
podstawowej i ponadpodstawowej
oraz w ramach zajęć pozalekcyjnych
i dodatkowych. W serwisie dostępnych jest blisko pół tysiąca utworów
muzycznych, od barokowych oper,
przez wielkie dzieła symfoniczne, aż
po muzykę wokalną i eksperymentalną. Z zasobów można korzystać bez
logowania albo – po zarejestrowaniu
– w ramach konta nauczycielskiego
lub uczniowskiego.

Włącz Polskę

Przygotowany przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
internetowy podręcznik dla dzieci
uczących się za granicą. To zbiór
zasobów edukacyjnych stworzonych
do budowy podręczników dla uczniów
szkół polskich na całym świecie. Strona internetowa, na której znajduje się
podręcznik, jest narzędziem pozwalającym tworzyć zindywidualizowane
zestawy treści dostosowane do wieku i
poziomu znajomości języka polskiego
uczniów. Dostępne materiały obejmują nauczanie wczesnoszkolne, język
polski, wiedzę o Polsce oraz historię
i geografię Polski. Dostęp do zasobów
jest otwarty (nie wymaga logowania)
i nieodpłatny. Każdy użytkownik
ma prawo je powielać, kopiować,
dystrybuować i zapisywać w formie
pliku PDF na własnym komputerze,
tablecie czy smartfonie. Po zapisaniu
własnej wersji podręcznika otworzenie materiałów nie wymaga dostępu
do Internetu.

Zdalna klasa

Praca zdalna z uczniami obejmuje
nie tylko proces edukacyjny, ale
także wsparcie uczniów. Dlatego tak
ważny jest stały i bieżący kontakt z
uczniami. Rozwiązania, które mogą w
tym pomóc to: Praca w chmurze – to
rozwiązanie bardziej systemowe po-

zwalające tworzyć klasy w chmurze,
gromadzić materiały w jednym miejscu, pozyskiwać i dawać informację
zwrotną, prowadzić videokonferencje
(MS Office 365 oraz Google G Suite
dla Szkół i Uczelni to przykładowe
możliwości). Rozwiązanie systemowe, przy dobrym wsparciu eksperta,
można wdrożyć w trzy dni. Jest ono
najbardziej optymalne i bezpieczne.
Daje najwięcej możliwości nie tylko
w kontekście edukacyjnym, ale także
administracyjnym; wykorzystanie
dziennika elektronicznego i poczty
elektronicznej do informowania oraz
przesyłania zadań. Ważne, by nie była
to jedyna forma współpracy z dzieckiem. Trzeba pamiętać o rozsądnej
ilości przesyłanych treści; wideokonferencje z uczniami do kontaktu, rozmów, wsparcia, a także prowadzenia
lekcji (można wykorzystać między innymi Zoom, MS Teams, Cisco Webex,
GoogleMeet). Dobra praktyka to spotkanie przynajmniej raz w tygodniu;
webinar – lekcja na żywo lub nagrana
dla uczniów. Pozwala na spotkanie w
rzeczywistym czasie lub na wielokrotne odtwarzanie materiału przez
uczniów. To interaktywna forma,
dzięki której uczeń nie zostaje sam z
zadaniami, a ma za przewodnika swojego nauczyciela, który nagrał swoją
wypowiedź (można wykorzystać
na przykład Clickmeeting, Zoom);
tworzenie podcastów – lekcji dla
uczniów – to propozycja dla nauczycieli, którzy nie czują się swobodnie
w pracy z kamerą. Dzięki programom
do nagrywania podcastów można
przygotować całą lekcję, zadania, a
nawet słowa wsparcia dla uczniów. Co
ważne, podcast można odsłuchać wielokrotnie, w dowolnym czasie (można
wykorzystać na przykład Audacity lub
Free Audio Editor); wykorzystanie
komunikatorów lub grup w mediach
społecznościowych – do kontaktu
i współpracy; wykorzystanie tablic
interaktywnych – do gromadzenia
treści edukacyjnych nauczyciela oraz
uczniów (można skorzystać z Trello
lub Padleta). Konieczność zawieszenia zajęć szkolnych spowodowała,
że do akcji udostępniania za darmo
swoich narzędzi włączyły się między
innymi międzynarodowe firmy, takie
jak Google, Microsoft czy Cisco. Z
ich rozwiązań do pracy zdalnej na co
dzień korzystają nawet największe
światowe korporacje. W poniższych
poradnikach znajdziecie informacje,
jak z nich korzystać.

Zoom

Zoom to jeden z wielu popularnych
programów do wideokonferencji.
W darmowej wersji może łączyć się
jednocześnie 100 osób pod pewnymi
warunkami. Działa na komputerach i
smartfonach, pozwala m.in. udostępniać pulpit, dodawać wirtualne tło,
nagrywać czat wideo i ma przydatną
funkcję „podnoszenia ręki", innymi
słowy osoby mogą zgłaszać, że chcą
zadać pytanie.

Dobre zadanie, pytanie
lub problem

Edukacja zdalna nie musi, a nawet
nie powinna być prowadzona tylko
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w formie lekcji online. Samodzielna
nauka z podręcznika lub zeszytu
ćwiczeń będzie dla młodych ludzi
trudna, dlatego warto poszukać sposobów, które bardziej ich zaangażują.
Najważniejszym elementem edukacji
zdalnej są zadania, problemy do
rozwiązania, pytania i mini-projekty
stawiane przed uczniami, które rozwijają ich kompetencje, pozwalają
twórczo wykorzystać czas, mogą
być powiązane z zainteresowaniami
uczniów, szczególnie jeśli mogą być
wykonywane bez kontaktu z komputerem, za to w interakcji zdalnej
z rówieśnikami lub rodziną. Takim
angażującym sposobem mogą być
m.in. zadania problemowe, ciekawe
pytania, eksperymenty do samodzielnego przeprowadzania. Zależnie od
klasy i przedmiotu mogą to być różne
zadania: zbudowanie instrumentu,
który będzie wydawał różne dźwięki;
przeprowadzenie eksperymentu na
domowych kwiatach; przeczytanie
i zaprezentowanie innym wybranej
przez siebie książki; przeanalizowanie
i porównanie przekazów medialnych
na ten sam temat z różnych źródeł;
obejrzenie i zrecenzowanie spektaklu teatru telewizji. Dobre zadania
do samodzielnej pracy: mają jasny
cel i kryteria sukcesu (pozwoli to
uczniom samodzielnie ocenić swoją
pracę), zostawiają uczniom margines
wyboru (np. książki, którą chcą przeczytać), pozwalają uczniom sięgnąć
do swoich pasji i zainteresowań (np.
wybierając sposób zaprezentowania
efektów pracy), pozwalają tworzyć
własne treści (np. tworzenie bloga),
zachęcają do współpracy i interakcji
pomiędzy uczniami (np. poszukiwanie odpowiedzi w parach), mogą być
wykonane bez pomocy komputera.
Szczególnym rodzajem zadania są
projekty uczniowskie, w których to
uczniowie sami stawiają konkretne
cele, planują swoją pracę i poszukują
odpowiedzi na pytanie lub rozwiązują
zadany problem. Metodą projektu
można pracować również w edukacji
zdalnej.

Rozmawiamy z Łukaszem Michałkiewiczem - Aniołem Roku 2018 i Człowiekiem Roku Krono 2018 – wolontariuszem, animatorem kultury, w końcu
Sołtysem czyli Człowiekiem Orkiestrą.
Magazyn Lubski: Jaki wpływ na Twoje postrzeganie świata miały nagrody,
które otrzymałeś w poprzednich latach
( Anioł Roku 2018 i Człowiek Roku
Krono 2018)?
Łukasz Michałkiewicz: Nagrody,
które otrzymałem w ubiegłych latach
wiele mnie nauczyły. Przede wszystkim
patrzenia na Świat i Ludzi. Niestety, po
otrzymaniu ich zauważyłem wiele tych
negatywnych, mniej przyjemnych stron.
Lecz to wszystko na dzień dzisiejszy miało pewien sens, po prostu tak miało być.
Pozbyłem się z własnego otoczenia osób,
które ciągnęły mnie w dół, które były tym
złym przykładem ludzi. Traktuję to jako
takie „oczyszczenie” mojego życia, które
mam nadzieję było zaplanowane gdzieś
w innym wszechświecie, abym mógł
dalej się realizować.
ML: Co się zmieniło w Twoim prywatnym życiu?
ŁM: W moim prywatnym życiu zmieniło się przede wszystkim nastawienie
do samego siebie. Trochę odpoczynku,
nowe otoczenie, nowi ludzie (ci szczerzy
i dobrzy). Zauważyłem w końcu siebie w

tym wszystkim, co się wydarzyło.
ML: Działasz w stowarzyszeniu „Warto jest pomagać” w Zielonej Górze,
czy mógłbyś przybliżyć czytelnikom
Magazynu Lubskiego czym się tam
zajmujesz?
ŁM: Rozpocząłem współpracę ze Stowarzyszeniem „Warto jest pomagać”, w
którym się realizuję. Jestem animatorem
społecznym, współpracuję z wolontariuszami, a także z instytucjami. Działam i
pomagam przy realizacji kreatywnych
i potrzebnych dla społeczeństwa pomysłów stowarzyszenia „Warto jest
pomagać”(paczki dla potrzebujących
dzieci, współpraca z instytucjami, współpraca ze Schroniskiem Dla Bezdomnych
Zwierząt w Zielonej Górze przy ulicy
Szwajcarskiej itp).
ML: Czy nadal współpracujesz z Lubskim Domem Kultury?
ŁM: Oczywiście, nadal współpracuję z
Lubskim Domem Kultury. Jest to jedna z
nielicznych instytucji w naszej gminie tak
otwarta na różnorodne inicjatywy w tym
charytatywne, które są bardzo ważne!
Współpraca z Lubskim Domem Kultury
zaczęła się już jakiś czas temu i jest w
bardzo dobrej formie. Widać to po efektywności pracy zespołowej w Lubskim
Domu Kultury – która jest znakomita, bo
LDK tworzą ludzie z pasją i szczerością.

ML: Jakie masz jeszcze pomysły, które
chciałbyś wprowadzić w życie?
ŁM: Pomysłów jest jak zwykle wiele,
tylko czasu mało. Oczywiście piszemy
projekty, mamy ciekawe inspiracje w
Sołectwie i nie tylko, lecz żeby były
wykonalne trzeba pozostawić je w małej
tajemnicy, aby oczywiście nie zapeszyć.
ML: Jesteś również Sołtysem Lutolu,
jak godzisz te wszystkie zajęcia?
ŁM: Zajęć i pracy mam naprawdę dużo.
Ale tak było zawsze. Jednak nie łatwo
jest wszystko pogodzić, doba ma tylko
24h. Na całe szczęście są w moim życiu
cudowne osoby – rodzina i przyjaciele bez których bym sobie nie poradził z tym
wszystkim. Bardzo im za to dziękuję!
ML: Co jako Sołtys chciałbyś zrobić
dla swojej wsi?
ŁM: Planów mamy wiele, lecz to
wszystko oczywiście zależne będzie od
finansów. Napisaliśmy kilka projektów,
zobaczymy, co uda się zrealizować. Nie
wszystko jest zależne od nas. Niestety
współpracy na dzień dzisiejszy z Gminą
Lubsko nie ma, z czym musimy sobie
jakoś radzić i mam nadzieję, że obserwując nasze działania i uzyskane nagrody
dla Sołectwa Lutol (najlepsze Sołectwo
w Powiecie Żarskim, V najpiękniejsza
wieś w województwie lubuskim), widzą wszyscy, że radzimy sobie bardzo
dobrze. Bardzo mi brakuje kontaktu z
mieszkańcami, tak po prostu rozmowy,
współpracy, tworzenia tej niesamowitej
atmosfery sołeckiej. Mam nadzieję, że
jak najszybciej wróci interakcja i wspólne
realizowanie pomysłów.
ML: Mamy czas pandemii koronawirusa, jak sobie z tym radzisz?
ŁM: Niestety, jesteśmy świadkami nowego życia, życia w czasie otaczającej
nas pandemii. Na dzień dzisiejszy pracuję
zdalnie, w domu, z tego względu, że jestem szczególnie narażony na infekcje.
Wszystkie moje prace przeniosły się
w Świat wirtualny, czego też się uczę i
staram się wykorzystywać to jako kolejne
życiowe doświadczenie. Choć nie jest ła-

two, nagle przestać pracować w normalnych warunkach i w jednym momencie
przestawić się na pracę zdalną w domu,
człowiekowi takiemu jak ja, który bardzo
ceni sobie kontakty międzyludzkie, czyli
pracę z dziećmi, wolontariuszami, przy
organizowaniu różnych imprez, pomaganiu potrzebującym.
ML: Co byś chciał przekazać wszystkim młodym społecznikom, wolontariuszom i czytelnikom Magazynu
Lubskiego?
ŁM: Chciałbym przekazać, że najważniejsze jest realizować swoje pasje,
pomysły w zgodzie ze sobą. Nie ma nic

ważniejszego niż być pewnym, że to co
robimy jest dobre i potrzebne dla Świata.
Wolontariat nie jest prostą funkcją, ale
bardzo wdzięczną i uczącą. W życiu z
pewnością napotkamy góry, które będziemy musieli pokonać aby iść dalej.
Wysyłajcie w Świat dobro, spotykajcie
na swojej drodze samych dobrych ludzi.
ML: Dziękuję za rozmowę i życzę w
imieniu swoim i czytelników Magazynu Lubskiego spełnienia wszystkich
planów i zamierzeń zarówno w życiu
prywatnym jak i na niwie społecznej.
I.G.

Centrum Projektów Polska
Cyfrowa

Realizuje w imieniu rządu Rzeczypospolitej Polskiej zadania związane
z zarządzaniem środkami funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej,
środkami pochodzącymi z bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz środkami innych programów powierzonych
jej do realizacji. Dodatkowo CPPC
zajmuje się profesjonalnym poradnictwem wspomagającym beneficjentów
w procesie zarządzania projektami
Unii Europejskiej. Od 1 kwietnia
gminy i powiaty mogą wnioskować
o 100 proc. dofinansowania na zakup
laptopów, tabletów oraz dostępu
do Internetu, które będą użyczane
uczniom nie mającym sprzętu do
realizacji zdalnych lekcji. Gmina
Lubsko również złożyła wniosek opiewający na kwotę 70.000 zł. Pozwoli
to na zakup kilkudziesięciu dobrej
jakości laptopów wraz z niezbędnym
oprogramowaniem.
M. Sienkiewicz

Wieści
z WTZ i ŚDS

Jak co miesiąc prezentujemy działalność naszych placówek: Warsztatów Dzień Teatru obchodzony jest 27 marca.
Terapii Zajęciowej i Środowiskowego W związku z tym uczestnicy Warsztatów
Domu Samopomocy, gdzie jak zwykle
Terapii Zajęciowej w Lubsku wykonali
wiele się dzieje.
domowym sposobem wspaniałe kukiełki,
ms

tworzące teatrzyk lalkowy.

Kadra Warsztatów Terapii Zajęciowej
wraz z przyjaciółmi ze Środowiskowego
Domu Społecznego podjęła inicjatywę
szycia maseczek ochronnych w dobie
epidemii i obowiązku ich noszenia
od 16 kwietnia. Dzięki tej współpracy
pierwsze partie maseczek trafiły już do
osób potrzebujących m.in. do Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego w Lubsku i do
mieszkańców sołectwa Lutol. Brawo!

Kadra WTZ i ŚDS podeszła
profesjonalnie do kolejnych
wymogów i rozpoczęła szycie
masek ochronnych

Łukasz Michałkiewicz i Agata Łasicka

LUBSKO • tel. 781 784 686
www.studioraptor.pl
fb.me/studioraptor

REKLAMA KREATYWNA
skład ULOTKI
gazet kalendarze
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GADŻETY

URODZINOWE
USŁUGI GRAFIKA

KOMPUTEROWEGO

T-SHIRT

Z NADRUKIEM

GADŻETY REKLAMOWE

Portal internetowy, na którym dostępna jest większość lektur szkolnych
znajdujących się w domenie publicznej. Użytkownicy w łatwy i przyjazny
sposób mogą zapoznać się z szerokim
wyborem lektur, zarówno z zasobów
przeznaczonych dla szkół szkoły podstawowej, jak i ponadpodstawowych.
Użytkownik może wybrać spośród
kilku formatów plików, może zatem
przeczytać lekturę na komputerze, na
smartfonie albo na czytniku. Największą zaletą serwisu jest to, że wszystkie pozycje są dostępne bezpłatnie,
bez konieczności zakładania konta
i logowania. Dzięki temu wirtualna
biblioteka przed każdym stoi otworem.

Biblioteka cyfrowa POLONA

Biblioteka Narodowa, administrator
POLONY, udostępnia w serwisie nie
tylko swoje zbiory, ale też obiekty
innych instytucji – zdigitalizowane
za pomocą najnowocześniejszych
technologii, pozwalających uzyskać
najwyższą jakość. Zdigitalizowane
i udostępniane w POLONIE zbiory
każdego dnia powiększają się o nawet 2 tys. obiektów: książek, starych
druków, rękopisów, grafik, map, nut,
fotografii, ulotek, afiszy i pocztówek.
W POLONIE można znaleźć najcenniejsze skarby polskiej kultury i historii, np. Kronikę Anonima zwanego
Gallem, rękopisy Kochanowskiego,
Mickiewicza i Chopina czy rysunki
Norwida i Witkacego. Są tu obiekty
reprezentujące cały przekrój dziedzin
i epok: rękopisy iluminowane, najstarsze polskie książki drukowane, ryciny,
rysunki oraz publikacje popularne:
pocztówki, stare elementarze, książki
dla dzieci, książki kucharskie czy
dawne poradniki. Większość udostępnionych zbiorów należy do domeny
publicznej, dzięki czemu można je
za darmo pobierać i dowolnie wykorzystywać.

serwis udostępnia konto EDU, które jest skierowane do nauczycieli
oraz uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych. Posiadacze
takiego konta mogą bezpłatnie korzystać z materiałów audiowizualnych o
charakterze edukacyjnym. Zyskują też
dostęp do scenariuszy lekcji, ułatwiających prowadzenie zajęć. Z konta
EDU skorzystają przede wszystkim
nauczyciele prowadzący zajęcia z
języka polskiego, wiedzy o kulturze,
wiedzy o społeczeństwie, historii,
muzyki oraz zajęcia dodatkowe, np.
z zakresu wiedzy o filmie lub teatrze.

PROJEKTY GRAFICZNE

Epodreczniki.pl

Darmowe narzędzie edukacyjne oferujące nauczycielom i uczniom materiały
dydaktyczne oraz środowisko, które
pozwala tworzyć i współtworzyć nowe
treści, dzielić się nimi z uczniami, przygotowywać testy sprawdzające oraz
śledzić postępy, a nawet prowadzić indywidualną pracę z uczniem. Materiały
dostępne na platformie są: bezpłatne,
zgodne z podstawą programową dla
szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych; udostępniane na otwartej
licencji Creative Commons, zapewniającej korzystanie z e-materiałów przez
nauczycieli, co oznacza, że można je
dowolnie wykorzystywać, przerabiać,
drukować czy kopiować, dostępne z
różnych urządzeń (komputera, laptopa,
tabletu, smartfona); dostosowane do potrzeb uczniów z różnymi dysfunkcjami.
Na platformie nauczyciele i uczniowie
mają do dyspozycji: e-podręczniki i
e-materiały do większości przedmiotów ogólnokształcących na wszystkich
etapach kształcenia, dodatkowe zasoby
dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów (w tym filmy edukacyjne czy
audiobooki), przykładowe programy
nauczania i scenariusze zajęć. Na platformie zamieszczone są krótkie filmy
instruktażowe informujące, jak można
z niej korzystać. Oprócz możliwości
korzystania z gotowych e-materiałów
platforma oferuje nauczycielom narzędzia do tworzenia własnych materiałów
edukacyjnych i dzielenia się nimi. Dostępny na platformie (dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników)
edytor treści dla nauczycieli i uczniów to
narzędzie do tworzenia treści edukacyjnych przystosowanych do urządzeń mobilnych. Nauczyciel może udostępniać
materiały nawet tym uczniom, którzy nie
są użytkownikami zarejestrowanymi.

które są dostosowane do wszystkich
etapów kształcenia. Zasoby portalu są
kompatybilne ze wszystkimi tablicami
interaktywnymi i innymi urządzeniami wspomagającymi pracę nauczyciela, np. tabletami. Portal zawiera około
28 tys. pojedynczych interaktywnych
materiałów, pomocnych w realizacji
treści ze wszystkich przedmiotów, na
różnych poziomach edukacyjnych.
Są to scenariusze lekcji, ćwiczenia,
teksty, animacje, slajdy, symulacje,
gry dydaktyczne czy filmy. Wszystkie
opublikowane na portalu treści, bez
względu na przyporządkowanie do
poprzedniej lub aktualnej podstawy
programowej, stanowią merytorycznie materiał, który może być wykorzystany w pracy zarówno przez ucznia,
jak i przez nauczyciela. Wyszukiwanie
jest możliwe zarówno dla aktualnej,
jak i poprzedniej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Po wejściu
na portal i wybraniu zakładki Nowa
podstawa użytkownik przenosi się
do tej części, w której zasoby z etapu
wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz klas IV-VIII
szkoły podstawowej przypisano do
obecnie obowiązującej podstawy programowej. Wyszukiwarka pozwala na
filtrowanie zasobów według etapów
edukacyjnych, przedmiotów, typów
zasobu, słów i wyrażeń kluczowych.

WYSYŁAJCIE
W ŚWIAT DOBRO

wizytówki

Zawieszenie zajęć w szkołach to
spore wyzwanie dla uczniów, nauczycieli, dyrektorów oraz samych
uczniów. Przypominamy, że zostało
ono przedłużone do 26 kwietnia br.
Materiały edukacyjne zgromadzone w serwisie gov.pl/zdalnelekcje
pozwalają odesłać uczniów do odpowiednich tematów i treści, ale
wiemy, że edukacja zdalna to nie tylko przysłowiowe wysyłanie linków.
Poniżej prezentujemy przykładowe
możliwości korzystania z e-narzędzi.
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LESZEK BANAŚ –
BRAT, TRENER,
KOLEGA, PRZYJACIEL

24 marca zmarł nagle w wieku 40 lat trener
piłki nożnej grup młodzieżowych i seniorskich w Lubsku Leszek Banaś - wieloletni
opiekun drużyn Budowlanych Lubsko.
W smutku pozostawił dwóch starszych
braci Jacka i Piotra. To dzięki Niemu powstała sekcja piłki nożnej kobiet, której
był trenerem. Przez wiele lat był w sztabie
trenerskim reprezentacji województwa lubuskiego dziewcząt i pierwszym trenerem
Mateusza Bondarenki, reprezentanta Polski w kategoriach młodzieżowych. Od 2018
roku do chwili śmierci pracował w MUKS
Hat-Trick Lubsko. Jego śmierć zaskoczyła
wszystkich. Jeszcze kilkanaście dni wcześniej prowadził zajęcia z dzieciakami MUKS
Hat-Trick Lubsko. Był zawsze uśmiechnięty. Był nie tylko trenerem i nauczycielem
ale – jak o nim mówią znajomi – przede
wszystkim kolegą i przyjacielem. Na ławce
trenerskiej był „żywym srebrem”, nie usiedział na niej ani sekundy, dla niego mogło
jej w ogóle nie być. Impulsywny i bardzo
żywiołowy, co nie raz i nie dwa kończyło się
upomnieniami ze strony sędziów. Wymagał
od swoich podopiecznych pełnego zaangażowania na boisku. Taki był. Całym sobą
poświęcał się prowadzonej przez siebie
drużynie. Zostawiał serce na boisku. Jego
pasją był sport, a piłka nożna w szczególności. Był też zapalonym Morsem.
Jacek Banaś – starszy brat Leszka: „
Leszek był dla mnie kimś naprawdę wyjątkowym. Moim młodszym, ukochanym
braciszkiem. Leszek był 13 lat młodszy
ode mnie i 15 lat młodszy od naszego
brata Piotra. Zmieniałem mu pieluchy.
Pomagałem mamie w wychowaniu Leszka. Mój brat bardzo kochał dzieci i prace
z nimi, dawała Mu ona wiele satysfakcji.
Cieszył się nawet z ich najmniejszych
sukcesów. Leszek mógł pracować nawet
za darmo, pieniądze nie grały roli, byle być
blisko sportu i jego ukochanej piłki nożnej
i pracy z młodzieżą. Założył i prowadził
kobiecą drużynę Budowlanych Lubsko.
Każdą wolną chwilę poświęcał piłce. To
była jego radość, szczęście i pasja której
poświęcił życie.”
Tak o swoim trenerze napisały zawodniczki
III ligowego zespołu Budowlanych Lubsko: „ Dziękujemy za opiekę nad drużyną,
w czasie, kiedy nikt nie chciał się tego
podjąć. Trener Leszek Banaś, był z nami
z III Ligą Kobiet od 31 grudnia 2011 roku,
czyli od samego początku, do 2017 roku.
Dziękujemy za twardą rękę i oryginalne
poczucie humoru. Dziękujemy za wspólne,
drużynowe grille i luźne rozmowy. Zawsze
będziemy pamiętać Twoje żarty i sposób
bycia.”. Te słowa pokazują, że na długo
pozostanie w pamięci zawodniczek, które
trenował i uczył podstaw footballu.
Prezes MLKS Budowlani Lubsko Stanisław
Słobodzian: ”Leszek rozpoczynał pracę w
Budowlanych jeszcze za kadencji Prezesa
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Janusza Dudojcia. Zaczynał od
pracy z dziećmi, młodzieżą, a
następnie pracował z seniorami. W 2013 ruszył projekt piłki
nożnej kobiecej i wtedy został
trenerem dziewczyn. Trenera
Leszka będziemy wspominać
jako człowiek z pasją do piłki
nożnej”.
Katarzyna Nowicka Prezes
MUKS Hat - Trick: ”Trener Leszek Banaś to niezwykła postać
lubskiej piłki nożnej. Tak mogę o
nim dziś powiedzieć - pasjonat o
wielkim sercu. Leszek Banaś był
trenerem od 2018 roku w grupie
Żak i Orlik w klubie MuksHat
Trick Lubsko. Wcześniej kilkanaście lat był trenerem klubu
MLKS BUDOWLANI LUBSKO.
Leszek jako pierwszy założył
w Lubsku kobiecą piłkę nożną
oraz był asystentem trenera kadr
wojewódzkich U-13 pod wodzą
Janusza Kałuzińskiego. Dziś można powiedzieć, że był to człowiek o wielkim sercu
z pasją do piłki nożnej. Dzieci w klubie
przeżyły bardzo wiadomość o śmierci Pana
Leszka - trenera oraz nauczyciela. Czasem
myślimy wspólnie, że to żart, że nie ma z
nami trenera Leszka, który zawsze służył
pomocą oraz poczuciem humoru. Dzieci w
klubie MUKS Hat –Trick Lubsko nie mogły
pożegnać osobiście Leszka, ponieważ
panuje pandemia i wiadomo, że nie chcieliśmy nikogo narażać. Jednak każdy z jego
małych podopiecznych napisał list, w którym pożegnał swojego trenera. Wierzymy
jednak, że gdy minie pandemia związana
z COVID 19, będziemy mogli całą HAT
–TRICKOWĄ rodziną spotkać się przy grobie zmarłego Leszka Banasia i pożegnać
go tak, jak na to zasłużył. Ja jako prezes
klubu nie dowierzam, że go już z nami nie
ma. Zawsze mogliśmy wymienić swoje
spostrzeżenia odnośnie drużyny, klubu
czy też zawodników. Gdy pomyślę, że już
nigdy nie usłyszę o jego fajnych, a czasem
szalonych pomysłach przez telefon, jest mi
żal i przykro, bo przed nim było całe życie.
Jednocześnie cała ta sytuacja pokazuję
nam kruchość ludzkiego życia i wartość,
jaką to życie ma. My jako klub ubolewamy,
bo odszedł nie tylko trener, nauczyciel, ale
również nasz przyjaciel. Zarząd klubu składa najszczersze kondolencje dla rodziny
zmarłego Leszka Banasia”.
A tak wspominają Leszka rodzice młodych
zawodników Hat – Tricka:
Marzena i Robert Grabowy – rodzice Fabiana: „Dla nas i naszych dzieci Leszek jako
trener był bardzo wymagający i uparty. Za
to bardzo go ceniliśmy.
W zeszłym roku w czasie strajków nauczycieli codziennie robił dzieciom trening od
10 do 14 - bezinteresownie – tak, żeby te

Leszek i jego podopieczne
dzieci nie siedziały w domu przed komputerem. Dziękujemy mu za wsparcie i pomoc
w każdej sytuacji.”
„Wiadomość o śmierci trenera Leszka
Banasia wstrząsnęła wszystkimi dziećmi,
które uczęszczają do lubskiego klubu piłkarskiego Muks- Hat Trick. Dzieci bardzo
przeżyły stratę swojego trenera. Był on
człowiekiem wymagającym, trzymał na
treningach dyscyplinę, ale wychowankowie

bardzo go lubili i na zajęciach zawsze panował porządek, a młodzi piłkarze wychodzili
z nich zadowoleni i spełnieni. Leszek do
każdego dziecka podchodził indywidualnie. Wiedział jak zmotywować wszystkich
do ciężkiej pracy i do poprawiania swojej
kondycji.” - Tak trenera wspomina mama
Michała Kremisa, jednego z podopiecznych
Leszka.
I.G.
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DZIAŁAJĄ! - CZYLI PIERWSZE TYGODNIE
W KLUBIE SENIOR+
Zajęcia w Klubie Senior + w Lubsku
przy al. Wojska Polskiego 2a rozpoczęły się 3 lutego br. Pierwszego dnia
uczestników Klubu Senior + przywitał
Burmistrz Lubska Janusz Dudojć,
kierownik MGOPS w Lubsku Lidia
Rogacewicz oraz koordynatorka klubu
Ewelina Kuszaj.
Pierwszy miesiąc był dla seniorów
czasem spotkań, nawiązywania nowych
znajomości, przyjaźni. Seniorzy mieli
możliwość przedstawienia swoich pasji,
zainteresowań, a także mogli podzielić
się radościami i troskami.
Klubowicze odwiedzili Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Lubsko, gdzie
skorzystali z czytelni, bawili się podczas
karaoke, śpiewali i tańczyli. Był również
wspólny seans filmowy w Lubskim
Domu Kultury.
Można było skorzystać z wielu porad
podczas spotkania z policjantem, pielęgniarką czy animatorką.
Wizyta przedstawiciela z Lubskiego
Komisariatu Policji miała charakter
informacyjno-edukacyjny. Głównym
tematem spotkania był problem oszustw
dokonywanych różnymi metodami i
działań skierowanych przeciw osobom
starszym, w celu uzyskania korzyści
majątkowych przez tych, którzy wykorzystują łatwowierność i dobre serce, a
często brak wystarczającej świadomości
najstarszej części społeczności.
W siedzibie Klubu Senior + zagościła
również animatorka, która zadbała o to,
aby wszyscy dobrze się bawili i integrowali ze sobą w czasie zabaw, gier oraz
zajęć intelektualnych.
Wszystkich ucieszyła wizyta pielęgniarki, która dokonała pomiarów
ciśnienia oraz udzieliła porad w zakresie
prowadzenia zdrowego trybu życia, w

tym korzyści płynących z właściwego
odżywiania i stylu życia.
Seniorzy z Klubu Senior + wspólnie gotują, przygotowują imprezy, na których
świetnie się bawią. Z przyjemnością
pracują podczas zajęć rękodzielniczych:
robótek ręcznych, szydełkowania, a
także zabaw edukacyjno-rozrywkowych:
gier w karty czy planszowych.
Klubowicze z dnia na dzień stają się
coraz bardziej zintegrowaną grupą. Dużo
radości sprawiło im zorganizowanie
zabawy karnawałowo - walentynkowej,
gdzie Panowie porywali do tańca Panie

i wspólnie razem bawili się w rytmie
piosenek z lat młodzieńczych.
Już samo ozdabianie i przygotowywanie
pomieszczeń Klubu Senior + do karnawałowej imprezy sprawiło wszystkim
wiele satysfakcji, a wspólnie przyrządzone chrusty znikały w zawrotnym tempie.
To ważne by mieć cel i grupę wsparcia,
która napędza do działania, bez względu
na wiek. Kibicujemy seniorom! Gratulujemy energii, chęci i pozytywnego
nastawienia! Jesteście dla nas wzorem!
A-M

Seniorom nie brakuje werwy

Zabawa karnawałowo - walentynkowa

Redakcja„Magazynu Lubskiego” zawiesza głosowanie w konkursie o tytuł na„Najlepszego,
Najpopularniejszego Nauczyciela Gminy Lubsko w 2019 Roku” ze względu na ograniczenia
związane z pandemią koronawirusa i koniecznością wydawania gazety w wersji
elektronicznej. Do plebiscytu powrócimy, gdy tylko będzie to możliwe.
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.

BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego.
Sprzedaż lokalu użytkowego nr 6 o pow. użytkowej 105,27 m2 składającego się z pięciu pomieszczeń biurowych i korytarza, usytuowanego na pierwszym piętrze budynku mieszkalno - użytkowego, trzykondygnacyjnego, podpiwniczonego,
wolnostojącego położonego przy Al. Niepodległości 1 w Lubsku. Lokal użytkowy o podstawowym standardzie o dobrym rozwiązaniu funkcjonalnym. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, zły stan posadzek i podłóg. Do lokalu
przynależą dwa pomieszczenia tj.: piwnica nr 4 o pow. 5,73 m2 i piwnica nr 10 o pow. 6,00 m2. Na tej samej kondygnacji usytuowane jest wc do wspólnego użytku. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową,
kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i gazową. W budynku znajdują się dwa samodzielne lokale mieszkalne i cztery lokale użytkowe. Sprzedaż lokalu użytkowego następuje z jednoczesną sprzedażą gruntu oznaczonego działką nr 409/1
o powierzchni 695 m2 w udziale 192/1000 położonego w obrębie 3 miasta Lubsko przy Al. Niepodległości 1. Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1R/00055275/6. W dziale III i IV księgi wieczystej
wolny od wpisów (brak obciążeń i zobowiązań). Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Gmina Lubsko nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte zbywanego lokalu. Cena wywoławcza w pierwszym
przetargu wynosi 140.000,00 złotych Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U.2020.106) sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 10.000 złotych. PRZETARG
na ww. nieruchomość odbędzie się 28 maja 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 7821 w terminie do 22 maja 2020r.

„Pierwszy turniej Żaków pod moją wodzą i już podium. Trzecie miejsce
w Gubinie, ale najważniejsze w tym turnieju było to, że daliśmy z siebie
wszystko, bo w tym wieku liczy się zbieranie doświadczenia i dobra zabawa”. – To słowa Leszka chyba pod ostatnim z postów, które zamieścił
7 marca na stronie Hat - Tricka.
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* 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
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P R Z E TA R G I
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.

BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 139/1 o pow. 443 m2 położona jest przy ul. Robotniczej w Lubsku (obręb 6), w sąsiedztwie terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Działka gruntowa
niezabudowana w kształcie wydłużonego trójkąta, częściowo ogrodzona (ogrodzenie nie stanowi własności Gminy Lubsko), zakrzaczona, porośnięta roślinnością trawiastą i pojedynczymi drzewami. Teren płaski, o przeciętnych warunkach
geotechnicznych. Z istniejących w sąsiedztwie sieci technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne, gazowe i przyłącze wodnokanalizacyjne. Dojście i dojazd bezpośrednio z ul. Robotniczej. Dla przedmiotowej nieruchomości
brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem Bp– zurbanizowane tereny niezabudowane. Gleby
działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko
uchwalonego uchwałą Nr XXII/155/2000 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 czerwca 2000r. oraz zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/228/13 Rady
Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013r. ww. działka położona jest na terenie zabudowy mieszkalno – usługowej, oznaczonym w studium numerem porządkowym 85 z zapisem: MN – zabudowa mieszkalna niskiej intensywności,
U1 – usługi nieuciążliwe, nie generujące znacznego ruchu kołowego. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00054103/3. Nieruchomość wolna jest od
obciążeń i zobowiązań (dział III i IV księgi wolny od wpisów). Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W
związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Lubsko z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytku, różnicy w powierzchni
sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny
koszt Kupującego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 28.000,00 złotych brutto. Wadium wynosi 3.000 złotych. PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się
28 maja 2020r. o godz. 10:15 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 lub 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 w terminie do 25 maja 2020r
*
BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 348/9 o pow. 1005 m2 położona jest przy ul. Jarzębinowej w Lubsku (obręb 5), w sąsiedztwie gruntów rolnych nieużytkowanych i terenów zabudowanych budynkami
mieszkalnymi. Działka gruntowa niezabudowana w kształcie zbliżonym do prostokąta, nieogrodzona, zakrzaczona, porośnięta wysoką roślinnością trawiastą i pojedynczymi drzewami samosiewnymi. Teren ze spadkiem w kierunku
zachodnim. Nieruchomość bez uzbrojenia. Z istniejących w sąsiedztwie sieci technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne i w dalszej odległości przyłącze wodociągowe. Dojście i dojazd do drogi gminnej ul. Jarzębinowej
poprzez ustanowienie służebności drogowej przez działkę gminną oznaczoną nr 348/8. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a według ewidencji gruntów i
budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RIVa– grunty orne. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej
działki. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXII/155/2000 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 czerwca 2000r. oraz zmianie Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013r. ww. działka położona jest na terenie zabudowy mieszkalno – usługowej,
oznaczonym w studium numerem porządkowym 55 z zapisem: MN – zabudowa mieszkalna niskiej intensywności, U1 – usługi nieuciążliwe, nie generujące znacznego ruchu kołowego. Przedmiotowa nieruchomość położona jest
na terenie objętym decyzją Burmistrza Lubska Nr 18/2017 o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Lubska w dniu 29 marca 2017 r. ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie siedmiu budynków
mieszkalno-usługowych oraz szesnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą nr ZG1R/00053601/7. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (dział III i IV księgi wolny od wpisów). Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji
gruntów i budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Lubsko z tytułu
ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytku, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie
punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 57.195,00 złotych brutto. (cena
zawiera podatek VAT w stawce 23% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106) Do wylicytowanej ceny zostanie doliczona jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia służebności
gruntowej – drogi koniecznej w kwocie 865,92 złotych brutto. Wadium wynosi 5.000 złotych. PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 29 maja 2020r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności
1 (Ratusz). Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 lub 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 w terminie do 25 maja 2020r.
*
BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 348/10 o pow. 1005 m2 położona jest przy ul. Jarzębinowej w Lubsku (obręb 5), w sąsiedztwie gruntów rolnych nieużytkowanych i terenów zabudowanych budynkami
mieszkalnymi. Działka gruntowa niezabudowana w kształcie zbliżonym do prostokąta, nieogrodzona, zakrzaczona, porośnięta wysoką roślinnością trawiastą i pojedynczymi drzewami samosiewnymi. Teren ze spadkiem w kierunku
zachodnim. Nieruchomość bez uzbrojenia. Z istniejących w sąsiedztwie sieci technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne i w dalszej odległości przyłącze wodociągowe. Dojście i dojazd do drogi gminnej ul. Jarzębinowej
poprzez ustanowienie służebności drogowej przez działkę gminną oznaczoną nr 348/8. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a według ewidencji gruntów i
budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RIVa– grunty orne. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej
działki. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXII/155/2000 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 czerwca 2000r. oraz zmianie Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013r. ww. działka położona jest na terenie zabudowy mieszkalno – usługowej,
oznaczonym w studium numerem porządkowym 55 z zapisem: MN – zabudowa mieszkalna niskiej intensywności, U1 – usługi nieuciążliwe, nie generujące znacznego ruchu kołowego. Przedmiotowa nieruchomość położona jest
na terenie objętym decyzją Burmistrza Lubska Nr 18/2017 o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Lubska w dniu 29 marca 2017 r. ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie siedmiu budynków
mieszkalno-usługowych oraz szesnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą nr ZG1R/00053601/7. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (dział III i IV księgi wolny od wpisów). Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji
gruntów i budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Lubsko z tytułu
ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytku, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie
punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 57.195,00 złotych brutto. (cena
zawiera podatek VAT w stawce 23% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106) Do wylicytowanej ceny zostanie doliczona jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia służebności
gruntowej – drogi koniecznej w kwocie 865,92 złotych brutto. Wadium wynosi 5.000 złotych. PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 29 maja 2020r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności
1 (Ratusz). Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 lub 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 w terminie do 25 maja 2020r.
*
BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 348/11 o pow. 1004 m2 położona jest przy ul. Jarzębinowej w Lubsku (obręb 5), w sąsiedztwie gruntów rolnych nieużytkowanych i terenów zabudowanych budynkami
mieszkalnymi. Działka gruntowa niezabudowana w kształcie zbliżonym do prostokąta, nieogrodzona, zakrzaczona, porośnięta wysoką roślinnością trawiastą i pojedynczymi drzewami samosiewnymi. Teren ze spadkiem w kierunku
zachodnim. Nieruchomość bez uzbrojenia. Z istniejących w sąsiedztwie sieci technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne i w dalszej odległości przyłącze wodociągowe. Dojście i dojazd do drogi gminnej ul. Jarzębinowej
poprzez ustanowienie służebności drogowej przez działkę gminną oznaczoną nr 348/8. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a według ewidencji gruntów i
budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RIVa– grunty orne. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej
działki. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXII/155/2000 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 czerwca 2000r. oraz zmianie Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013r. ww. działka położona jest na terenie zabudowy mieszkalno – usługowej,
oznaczonym w studium numerem porządkowym 55 z zapisem: MN – zabudowa mieszkalna niskiej intensywności, U1 – usługi nieuciążliwe, nie generujące znacznego ruchu kołowego. Przedmiotowa nieruchomość położona jest
na terenie objętym decyzją Burmistrza Lubska Nr 18/2017 o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Lubska w dniu 29 marca 2017 r. ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie siedmiu budynków
mieszkalno-usługowych oraz szesnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą nr ZG1R/00053601/7. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (dział III i IV księgi wolny od wpisów). Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji
gruntów i budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Lubsko z tytułu
ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytku, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie
punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 57.195,00 złotych brutto. (cena
zawiera podatek VAT w stawce 23% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106) Do wylicytowanej ceny zostanie doliczona jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia służebności
gruntowej – drogi koniecznej w kwocie 865,92 złotych brutto. Wadium wynosi 5.000 złotych. PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 29 maja 2020r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności
1 (Ratusz). Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 lub 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 w terminie do 25 maja 2020r. .
*
BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony do współwłaścicieli nieruchomości położonej przy ul. Sportowej 11 w Lubsku na sprzedaż udziału w nieruchomości.
Sprzedaż udziału w nieruchomości położonej przy ul. Sportowej 11 w Lubsku w wysokości 15/100 stanowiącego dwa pomieszczenia o łącznej powierzchni 30,84 m2 (jeden pokój i kuchnia po dwóch stronach wspólnego korytarza)
usytuowane na poddaszu budynku mieszkalnego wraz z przynależną komórką o powierzchni 10,40 m2 usytuowaną w budynku gospodarczym. Pomieszczenie w budynku mieszkalnym wyposażone jest w instalacje elektryczną, woda
i kanalizacja od zlewu, piec kaflowy. Pomieszczenie nie spełnia wymogów samodzielnego lokalu mieszkalnego, określonego w art. 2 ust. 1a-2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 716 z późn.
zm.). Budynek mieszkalny 5 lokalowy, trzykondygnacyjny, podpiwniczony, wolnostojący. Sprzedaż ww. pomieszczenia następuje z jednoczesną sprzedażą gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym,
oznaczonego działką 400 o powierzchni 605 m2 w udziale 15/100 położonego w obrębie 3 miasta Lubsko przy ul. Sportowej 11. Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1R/00024440/8. Nieruchomość
wolna jest od obciążeń oraz zobowiązań (dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów). Nabywca przejmuje ww. pomieszczenia w stanie istniejącym. Gmina Lubsko nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte zbywanych
pomieszczeń. Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 36.500,00 złotych Wadium wynosi 4.000 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 28 maja 2020r. o godz. 10:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w
Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu do dnia 25 maja 2020r. 14:00 w siedzibie tut. Urzędu (Ratusz, parter, biuro podawcze) zobowiązane są do złożenia pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w
przetargu wraz z potwierdzeniem spełnienia ww. ograniczenia (aktualny ważny trzy miesiące odpis z księgi wieczystej swojej nieruchomości lub wydruk z elektronicznych ksiąg wieczystych). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
złożenie wyżej wymienionego zgłoszenia oraz wniesienie wadium, które należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp.
(w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub w terminie do 22 maja 2020r. Na dzień przed terminem przetargu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubsku (Ratusz, pl. Wolności 1) zostanie wywieszona
lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu.
* 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
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H I S TO R I A

Wędrowanie „Szlakiem słynnych postaci”

ŚLADAMI ARCHITEKTA KLĘSKI NAPOLEOŃSKIEJ
W ROSJI – MICHAIŁA KUTUZOWA
Michaił Iłłarionowicz Goleniszczew Kutuzow (ros. Михаил Илларионович
Голенищев - Кутузов) urodził się 5
września 1745 roku w Petersburgu był
to rosyjski dowódca, od 1812 roku książę
smoleński, a 31 sierpnia 1812 roku generał
feldmarszałek. Uważany powszechnie
za architekta klęski kampanii rosyjskiej
Napoleona. Urodził się w rodzinie generała porucznika inżynierii. W 1759 roku
wstąpił do Szlacheckiej Szkoły Oficerskiej
Artylerii, którą ukończył z wyróżnieniem
w 1761 roku i pozostał w niej jako wykładowca matematyki. W sierpniu 1805
roku w czasie wojny rosyjsko – austriacko
- francuskiej wyznaczony na naczelnego
dowódcę wojsk rosyjskich, skierowanych
do pomocy Austrii. Oponent błędnego
planu bitewnego wojsk rosyjskich w
bitwie pod Austerlitz w 1805 roku. Bitwa
przyniosła klęskę wojsk rosyjsko - austriackich. Pomimo klęski pod Austerlitz
wyprowadził część wojsk i uchronił je od
całkowitej zagłady. Mimo tego Aleksander
I był mu nieprzychylny.
W związku z nadchodzącą wojną z Napoleonem, zatem koniecznością zakończenia
wojny z Turcją w latach 1806 – 1812,
cesarz 7 marca 1811 roku wyznaczył
Kutuzowa na naczelnego dowódcę Armii
Mołdawskiej. Kutuzow nie przyjął dotychczasowej taktyki prowadzenia wojny, która
sprowadzała się do zajęcia i utrzymania
twierdz oraz kordonowych pozycji wojsk.
Stworzył manewrowe korpusy i rozpoczął
wiosenną kampanię 1811 roku aktywnymi
działaniami. Na początku wojny 1812
roku wyznaczony na dowódcę pospolitego
ruszenia Petersburga, a następnie Moskwy.
Po wycofaniu wojsk rosyjskich ze Smoleńska, 8 sierpnia wyznaczony na naczelnego
dowódcę wojsk rosyjskich. 17 sierpnia
przybył na pole walki, przejął dowództwo
armii rosyjskiej z rąk ówczesnego ministra
wojny Barclaya de Tolly i podjął decyzje o
wydaniu bitwy pod Borodino na 26 sierpnia. Poniósł porażkę, jednak armia rosyjska
nie została rozbita. Brak sił nie pozwolił
na przeprowadzenie kontrnatarcia. Dążąc
do ratowania reszty sił podjął decyzję o
wycofaniu, kontynuując strategię Barclaya
de Tolly wciągnięcia Francuzów w głąb
Rosji, wyczerpania sił i przygotowania
własnego przeciwuderzenia. Bez walk
oddał Moskwę. Decyzja ta była wówczas
krytykowana przez część generalicji. Nad
rzeką Berezyną próbował raz jeszcze bezskutecznie rozbić główne siły Napoleona.
Za kampanię zimową otrzymał 6 grudnia
1812 roku tytuł księcia smoleńskiego i
został nagrodzony najwyższym odznaczeniem rosyjskim, orderem św. Jerzego
I stopnia.
Idąc za wycofującymi się wojskami
francuskimi dotarł do Polski w celu ostatecznego rozgromienia wojsk Napoleona.
Kiedy 18 kwietnia 1813 roku Michaił
Kutuzow, wjeżdżał do Bolesławca, nie
mógł przypuszczać, że spędzi tu 10 ostatnich dni swojego życia. Do miasta przybył
konno wraz z carem Aleksandrem I i całym
sztabem. Był wówczas głównodowodzącym armii rosyjskiej. Ludność witała ich
girlandami z róż. Uważany za pogromcę
Napoleona, feldmarszałek posłał adiutanta
po butelkę wódki na lepsze samopoczucie.

Feldmarszałek Michaił Kutuzow,
pogromca Napoleona w czasie kampanii
rosyjskiej w 1812 roku. Wprowadził tzw.
„Taktykę spalonej ziemi”.
Wódka nie pomogła. Marszałek czuł sie
źle. Jednak następnego dnia wraz z carem
wyruszył do Lubania. Gorączka sprawiła,
że Kutuzow wrócił do Bolesławca. Zatrzymał się w domu należącym do handlarza
solą - majora Fryderyka von Marka, na
rogu dzisiejszych ulic Kutuzowa i 1 Maja.
Po przyjęciu lekarstw jego stan się poprawił. Marszałek zamierzał szybko wyjechać
do Drezna, ale znów poczuł się źle. To
tyfus, postawił diagnozę wojskowy lekarz.
20 kwietnia 1813 roku Kutuzow już leżał
w łóżku. Nadal pracował, kierując armią
i wymieniając korespondencję z carem.
Już wtedy jednak zaczęto go po cichu
odsuwać od dowodzenia, ale tak aby tego
nie odczuwał. „Z dnia na dzień słabnę. W
żaden sposób nie mogę jechać dalej, nawet
w karecie. Przede wszystkim należy starać
się jak tylko można najszybciej przeprawić
armię za Łabę” - napisał 22 kwietnia do
cara Aleksandra. Tego samego dnia odwiedził go król pruski Fryderyk Wilhelm
III, który kilka dni wcześniej udekorował
Kutuzowa najwyższym pruskim odznaczeniem - Orderem Czarnego Orła.
Generał czuł, że słabnie. Postanowił napisać ostatni list do żony. „Piszę do ciebie,
mój przyjacielu, pierwszy raz ciężką ręką,
czym ty możesz się zdziwić, a być może i
zmartwić - choroba taka, że w prawej ręce
odjęła mi czucie, teraz posyłam 10 tysięcy
talarów na opłatę długów, 3 tysiące Annuszce i 3 tysiące Paraszence. Ty możesz
spodziewać się ode mnie jeszcze. Wybacz,
mój przyjacielu." Fryderyk Wilhelm III
przysłał do Bolesławca swojego radcę
dworu, czyniąc go odpowiedzialnym za
stan chorego. Już wszystkie sposoby i
leki zastosowaliśmy - zastanawiali się w
kącie pokoju lekarze. Na ratunek generałowi przybyli: pruski królewski lekarz
przyboczny, dr Wiebel, carski - dr Jakub
von Willy, bolesławiecki lekarz Jan Gottlob Wislizenus i rosyjski lekarz Andriej
Małachow. Mimo to chory słabł, a prawą
rękę unieruchomił ostatecznie paraliż.
Dwa dni przed śmiercią Kutuzow stracił
już świadomość. Ciężki stan głównodowodzącego starano się ukryć przed wojskiem,
aby nie zasiać defetyzmu w szeregach.
Dom przez cały czas pobytu Kutuzowa,
był pilnowany i chroniony przez kozaków
Płatowa. Ograniczono dostęp do chorego,
a nawet po jego śmierci wysyłano do woj-

ska rozkazy w jego imieniu. Ukazywały się
informacje, że Kutuzow, będąc w głównej
kwaterze w Dreźnie, miał przekazać
dziennik wydarzeń wojennych z 11 - 24
kwietnia, tak pisał później jego adiutant
Skobieliew. „Bolesławianie, byli bardzo
usłużni dla bohatera. Kiedy umierał, ulicę
pod jego oknami wyłożyli słomą, by nie
przeszkadzał mu hałas powozów. Zebrali
także 1000 talarów dla lekarzy. Pieniądze
jednak zostały w miejskiej kasie, bo 28
kwietnia 1813 roku o godzinie 21.35 Kutuzow zmarł. Przeżywszy 72 lata”. „Ciało
zmarłego zostało zabalsamowane, wyjęto
z niego wnętrzności, posmarowano aromatycznymi ziołami i eteryczną tynkturą.
Niektóre części ciała lakiem zabezpieczono przed gniciem. Z Legnicy ściągnięto
specjalistę, który modelował twarz Kutuzowa. Zwłoki jego namaszczone, ozdobione wszystkimi orderami, wystawione były
w jego mieszkaniu w paradnej trumnie
przy straży wojskowej. Oczekują jeszcze
na rozkaz Cesarza względem miejsca, do
którego zwłoki mają być wiezione. Pewna
znakomita Dama uwieńczyła skronie jego
wieńcem wawrzynowym, co na Rosjanach
wielkie sprawiło wrażenie." - pisała „Gazeta Warszawska" 11 maja 1813 roku zwłoki
pod szklanym przykryciem wystawiono na
widok publiczny. 9 maja ciało Kutuzowa
przewieziono w cynowej trumnie wraz z
sercem włożonym w srebrną kapsułę do
Petersburga. Przedtem jednak w Bolesławcu odbyło się uroczyste pożegnanie.
Sarkofag ciągnęła szóstka koni. Na ulice
wylegli mieszkańcy, władze miasta oraz
uczniowie miejscowych szkół. Ciało
Kutuzowa eskortowało 100 kozaków. W
Bolesławcu zostały trzewia marszałka.
Leżały one pod pomnikiem Kutuzowa
przy drodze do Zgorzelca, na dzisiejszym
cmentarzu imienia Kutuzowa. Stojący tam
monument został zamówiony kilkanaście
dni po śmierci feldmarszałka u miejscowego kamieniarza. Stanął w miejscu, gdzie 8
maja 1813 roku pochowane miały zostać w
cynowej trumience trzewia, a nie, jak mówiła powszechnie przekazywana legenda,
serce feldmarszałka. Głosiła ona, że sam
książę chciał, aby serce pozostało z jego
żołnierzami. Legenda była tak silna, iż w
1913 roku Towarzystwo Wojenno - Historyczne w Moskwie zażądało sprowadzenie
serca z ówczesnego Bunzlau i złożenia go
w stołecznym soborze Chrystusa - Zbawiciela. Jednocześnie przy tym „sercu"
rosyjscy żołnierze z okolicznych jednostek
przez wiele lat po 1945 roku składali przysięgi. „Wszyscy wierzyli, iż pochowane
jest tam serce Kutuzowa. Nawet w 24
tomie sowieckiej Wielkiej Encyklopedii
znalazła się informacja o leżącym tutaj
sercu." napisał historyk pochodzący z
Bolesławca, Mariusz Olczak, w swojej
książce „Rok 1813".
Pomnik generała Kutuzowa obecnie
jest usytuowany w Bolesławcu przy ulicy
Bolesława Kubika. Został ufundowany
przez króla pruskiego Fryderyka Wilhelma
III w 1819 roku. Po zajęciu miasta przez
wojsko radzieckie w 1945 roku stał się
on miejscem kultu, na rozkaz marszałka
Konieva pełniono przed nim honorową
wartę, a 28 kwietnia 1945 roku, w 132
rocznicę śmierci wielkiego dowódcy ro-

Walcząc z Napoleonem w czasie Bitwy pod Austerlitz, feldmarszałek nocował
w Brnie. Dzisiaj w tym budynku mieści się Muzeum Miejskie.

Pomnik Michaiła Kutuzowa w Bolesławcu, został ufundowany przez króla
pruskiego Fryderyka Wilhelma III w 1819 roku.

Wnętrzności rosyjskiego feldmarszałka spoczęły na Cmentarzu Wojennym im.
Michaiła Kutuzowa w Bolesławcu.
syjskiego, zorganizowano uroczystości z
licznymi delegacjami wojskowymi. Obok
monumentu powstało muzeum poświęcone generałowi, funkcjonowało ono do lat
90 - tych XX wieku. Wraz z opuszczeniem
Polski przez wojska radzieckie zebrane w
nim eksponaty zostały ewakuowane do
Rosji. Początkowo pomnik był ulokowany w Rynku, obok ratusza. W 1893 roku
został przeniesiony na promenadę przy
ulicy Bolesława Kubika. Prezentował się
tam okazale, w nowej aranżacji, pośród
drzew i krzewów. Bezpośrednią przyczyną przeniesienia był remont ratusza i
problemy komunikacyjne, wynikające z
utrudnienia w pracach budowlanych. Jedną z pośrednich przyczyn zmiany lokacji
można upatrywać w zmianie sojuszy na
europejskiej scenie politycznej po śmierci
Bismarcka i nakierowaniu polityki rosyjskiej w stronę Francji z marginalizacją
sojuszu z Niemcami. Pomnik został zapro-
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jektowany przez Karla Schinkla, powstał
w królewskiej Odlewni Żelaza w Berlinie
z materiału przygotowanego w królewskiej
hucie w Gliwicach, a podobizny lwów
wykonał Johann Schadow. Wysokość
monumentu to około 12,5 m. Ma on kształt
wysokiego obelisku nawiązującego do
kultury starożytnych Egipcjan. Lwy u stóp
obelisku miały symbolizować męstwo,
odwagę, siłę oraz zwycięstwo, a sam
pomnik miał wyrażać ideę niezmienności,
trwania i pamięci o generale. Dziś pomnik
jest jednym z symboli miasta i, podobnie
jak przed II wojną światową, często jest
umieszczany na kartach pocztowych. W
pewnym sensie łączy on historię niemieckiego Bunzlau i polskiego Bolesławca, ale
należy pamiętać, że Michaił Kutuzow był
przeciwnikiem Napoleona, a w wojsku
francuskim Polacy walczyli o odzyskanie
swojego państwa.
Krzysztof Kowsz
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ŚLADAMI NIESTRUDZONEGO
ŁOWCY MYSZY - KOTA TOWSERA

„W naszych sferach, każdy mężczyzna jest z każdą kobietą połączony nieraz dwudziestoma różnymi więzami pokrewieństwa. Skutek jest
taki, że połowa dzieci to, albo debile, albo epileptycy”.
Franciszek Ferdynand Habsburg

ŚLADAMI OSTATNIEGO NASTĘPCY TRONU AUSTRO –
WĘGIER – FRANCISZKA FERDYNANDA
Franciszek Ferdynand Habsburg - Lotaryński d’Este urodził się 18 grudnia
1863 roku w Grazu jako najstarszy
syn arcyksięcia Karola Ludwika
(1833 - 1896) i jego drugiej żony –
arcyksiężnej Marii Annunziaty (1843
- 1871), księżniczki Sycylii i Neapolu,
był bratankiem cesarza Franciszka
Józefa I (1830 - 1916), od śmierci
ojca 19 maja 1896 roku, następcą
tronu Austro - Węgier. Arcyksiążę
Franciszek Ferdynand w bardzo młodym wieku wstąpił do wojska. Bardzo
szybko awansował. Przez długi okres
nie pełnił żadnych ważnych funkcji
publicznych. Często podróżował, a
czas wolny spędzał na polowaniach
w towarzystwie wysokich rangą
dostojników państwowych. Wychowawcą arcyksięcia był jezuita Onno
Klop. Franciszek Ferdynand uzyskał
wszechstronne wykształcenie, choć z
uwagi na wpojone przez wychowawcę
poglądy, cieszył się opinią konserwatysty i klerykała. Opanował dobrze
arkana dyplomacji, wojskowości i
ekonomii. W przeciwieństwie do wykazującego zdolności lingwistyczne
stryja Franciszka Józefa posługiwał
się w praktyce wyłącznie językiem
niemieckim. W rzeczywistości o
wczesnych poglądach arcyksięcia
niewiele wiadomo, ponieważ od
najmłodszych lat był człowiekiem
ostrożnym i niechętnie ujawniał swoje
opinie. W dzieciństwie odseparowany
od innych dzieci wyrósł na człowieka
nieśmiałego, powściągliwego i wyobcowanego, co często było odbierane
jako zarozumialstwo i pogarda. Był
osobą głęboko wierzącą, ale daleką
od nietolerancji. Stronił od ludzi
fałszywych i zabiegających o jego
względy, co również nie przysparzało mu popularności. Powszechnie
uznawany za konserwatystę, z kolei w
niektórych kołach dworskich i przez
samego starego cesarza podejrzewany
był o hołdowanie ideom liberalnym.
Arcyksiążę był osobą bardzo majętną. Odziedziczył po Franciszku V

Franciszek Ferdynand ostatni następca tronu austro – węgierskiego, oraz
Zofia Chotek – żona Franciszka Ferdynanda.
(1819 -1875) ostatnim przedstawicielu modeńskiej linii Habsburgów
znaczne dobra i roszczenia do tronu

Zabójstwo Franciszka Ferdynanda i jego żony 28 czerwca 1914 roku w
Sarajewie, stało się bezpośrednią przyczyną I wojny światowej.
Księstwa Modeny. Jego stałą siedzibą
był zamek Konopištĕ w środkowych
Czechach zakupiony w 1877 roku od
rodziny Lobkowiczów. Na zamku
arcyksiążę odbywał ważne spotkania
z różnymi osobistościami życia politycznego Austro - Węgier i Niemiec.
Podejmował między innymi cesarza

Zamek Veltrusy - siedziba rodowa rodziny Chotków.
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Wilhelma II (1859 - 1941), z którym
uzgadniał aspiracje dynastyczne
i terytorialne obydwu mocarstw.

Następcą tronu został po śmierci
syna Franciszka Józefa, arcyksięcia
Rudolfa (1858 - 1889) oraz brata
cesarza Maksymiliana (1832 - 1867),
cesarza Meksyku i swojego ojca Karola Ludwika. Franciszek Ferdynand
i cesarz Franciszek Józef nigdy nie
pałali do siebie sympatią. Po śmierci

arcyksięcia Rudolfa stał się drugim
człowiekiem w kolejce do korony, po
swoim ojcu, a następnie pierwszym,
ale nigdy oficjalnie nie o trzymał tytułu następcy tronu. Choroba przeszkodziła mu w szybkim ożenku, podobnie
jak niechęć do kandydatek „równych
pochodzeniem", które uważał za mało
atrakcyjne pod względem urody i
intelektu. Planowano go wyswatać z
Heleną Orleańską (1871 - 1951), córką hrabiego Paryża, Heleną Romanow
(1882 - 1957) i Marią Krystyną von
Habsburg - Teschen. Gdy lekarze zdiagnozowali jego chorobę, medycy polecili mu dużo podróżować, zwłaszcza
do ciepłych krajów. Tym sposobem, w
1895 roku rozpoczął zwiedzanie świata. W grudniu tego roku był w Egipcie.
Z tego samego powodu, to właśnie
on reprezentował Austro - Węgry na
ceremonii jubileuszu królowej Wiktorii, jadąc do Londynu i potem do
Windsoru. Podczas podróży dookoła
świata zwiedził m.in. Japonię, Syrię,
Palestynę, Korsykę, Algierię, Monako
i Stany Zjednoczone.
Arcyksiążę projektował plany reformy monarchii, które miały zostać rozpoczęte po objęciu tronu. W miejsce
monarchii dwuczłonowej proponował
państwo trójczłonowe, trzecim narodem rządzącym mieli zostać Słowianie Południowi, czyli przede wszystkim Chorwaci lub federacji z większą rolą krajów koronnych. Z tych
powodów arcyksiążę był nielubiany
przez Węgrów, którzy bali się utraty
swoich wpływów w Austro - Węgrzech. Z drugiej strony Franciszek
Ferdynand uważał Węgrów za naród
nielojalny, źle nastawiony do dynastii.
Ukochana żona cesarza Franciszka
Józefa, Sissi, za życia przestrzegała
Franciszka Ferdynanda, aby nie żenił
się z członkinią rodu Habsburgów:
„będziesz miał bardzo brzydkie
dzieci”. Franciszek Ferdynand swoją
przyszłą żonę poznał w 1894 roku,
gdy dowodził praskim garnizonem,
na jednym z lokalnych przyjęć. Był

Zamek Konopištĕ – siedziba rodowa Franciszka Ferdynanda.
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Franciszek Ferdynand wziął ślub z Zofią Chotek, 1 lipca 1900 roku, na zamku
w Zákupach k/ Mimonia.

Franciszek Ferdynand wraz z rodziną
(zdjęcie z 1910 roku).
zauroczony jej prostotą zestawioną
z szykiem i wyrafinowaniem bogatszych arystokratek. Zofia von Chotek
(1868 - 1914) była kobietą urodziwą i
inteligentną, zatem przeciwieństwem
do innych kobiet, z którymi planowano go wyswatać. Początkowo ich
związek był potajemny z uwagi na
różnice klasowe, członek rodziny
cesarskiej i zubożała szlachcianka.
Monarcha usiłował odwieść bratanka od pomysłu ożenku, ale spotkał
się ze zdecydowanym sprzeciwem.
Arcyksiążę nie zdecydował się na
zrezygnowanie z praw do tronu, ale
nie chciał także opuścić ukochanej
kobiety. Ostatecznie Franciszek Józef
zgodził się na ślub, uległ m.in. groźbie
samobójstwa Franciszka Ferdynanda.
Z uwagi na różnice pomiędzy prawem
austriackim i węgierskim, konkretnie
ich stosunkiem do związków morganatycznych, hipotetyczna wtedy żona
Franciszka Ferdynanda, Zofia, mogłaby zostać królową Węgier, jednak
nie mogłaby być cesarzową Austrii.
Franciszek Ferdynand jednak, zgodnie
ze statutem rodzinnym z 1839 roku nie
mógł wziąć ślubu bez zgody cesarza.
Upór następcy tronu doprowadził
jednak do impasu. W kwietniu 1900
roku arcyksiążę zapewnił listownie
cesarza, że jego ślub z Zofią von Chotek sprawi, że „stanę się człowiekiem
chętnym do działania i szczęśliwym,
zbiorę wszystkie swoje siły, by poświęcić je dobru wspólnemu”. Impas
zakończył się 28 czerwca 1900 roku,
kiedy w pałacu Hofburg, w obecności
wielu świadków, ważnych osobistości
politycznych i duchownych, Franciszek Ferdynand definitywnie zrzekł
się pretensji do tronu przez hrabinę
von Chotek i ich przyszłe dzieci.
Podpisanie przez niego takiego aktu
nie satysfakcjonowało w pełni ani
Franciszka Józefa ani Franciszka
Ferdynanda, jednak było de facto,
jedynym możliwym wyjściem z tej
sytuacji pozwalającym na zachowanie

jedności monarchii oraz na dokonanie
się tego ślubu. Wraz z podpisaniem
aktu, Franciszek Józef w akcie łaski
zmienił tytulaturę Zofii z „hrabina von
Chotek” na „księżna von Hohenberg”.
Ten nadany jej wtedy tytuł jest przekazywany do dzisiaj. Sama ceremonia
ślubna odbyła się 1 lipca 1900 roku na
zamku Zakupy koło Mimonia (niem.
Reichstadt) w Czechach. Franciszek
Ferdynand potraktował jako afront
fakt, że nie pojawił się prawie nikt,
a z ważniejszych osobistości dworu – dosłownie nikt z jego rodziny.
Oficjalnie tłumaczono to rodzinną
żałobą po śmierci jednej z księżniczek
Hohenzollern, jednak fakt ten nie
przeszkodził rodzinie panny młodej
w stawieniu się na ślub. Ceremonia,
z uwagi na wyżej wymienione okoliczności była więc dużo skromniejsza
niż nakazywałby status pana młodego.
Jedynym akcentem sugerującym
jego pochodzenie, było odśpiewanie
hymnu Habsburgów po mszy świętej.
Po ślubie para udała się bezpośrednio do pałacu w Konopište, czeskiej
rezydencji Franciszka Ferdynanda,
której remont sam zlecił prawie 15
lat wcześniej. Po ślubie Zofia nadal
był upokarzana: nie mogła siadać w
dworskiej loży w teatrach ani korzystać z powozów należących do dworu,
nie wolno jej było zajmować miejsca
obok męża w oficjalnym orszaku,
musiała iść z tyłu, za rodziną. Protesty
arcyksięcia zwykle nie przynosiły
skutku i spotykały się z niechęcią
cesarza, natomiast Franciszek Ferdynand zyskał opinię awanturnika oraz
osoby nieokrzesanej. Również wśród
poddanych uchodził za osobę ponurą i
sztywną oraz był wybitnie niepopularny. Liczne negatywne plotki krążące
po stolicy i kraju, często inspirowane
przez dwór cesarski, nie poprawiały
tej oceny, a następca tronu nie chciał

lub nie umiał zabiegać o jej zmianę. Z
niechęcią odnosił się do prasy, nie prosił o sympatię, a wręcz celowo ukrywał przed światem swoje prawdziwe
oblicze: kochającego męża i ojca,
coraz bardziej liberalne poglądy i chęć
gruntownej modernizacji monarchii
austro - węgierskiej po wstąpieniu na
tron. Pozbawiony realnego wpływu na
politykę państwa żywo interesował
się modernizacją sił zbrojnych, był
też jednym z inicjatorów rozbudowy
marynarki.
Franciszek Ferdynad zginął 28
czerwca 1914 roku, w stolicy Bośni,
Sarajewie, w zamachu dokonanym
przez organizację „Czarna Ręka”.
Został zastrzelony wraz z żoną Zofią,
przez Gawriła Principa (1894 - 1918).
Wydarzenie to było bezpośrednią
przyczyną wybuchu I wojny światowej. Ironią losu jest fakt, że bezpośrednią przyczyną wojny stał się
Franciszek Ferdynand, który najżarliwiej się jej sprzeciwiał, a mordercą
był przedstawiciel narodu, który pod
rządami arcyksięcia miał zostać trzecim „narodem rządzącym” i współdecydować o losach państwa. Gdy kula
przeszyła Franciszkowi Ferdynandowi gardło, znalazł jeszcze dość siły,
by sześć lub siedem razy powtórzyć
słowa: „To nic”. Zofia von Chotek
i jej potomkowie z małżeństwa z
Franciszkiem Ferdynandem, uzyskali
tytuł książąt von Hohenberg. Zgodnie
ze statutami rodowymi Habsburgów
Zofia von Chotek nigdy nie miała
prawa otrzymać tytułu cesarzowej,
a dzieci nie miały prawa do tronu.
Niektórzy historycy zwracają jednak
uwagę na fakt, że z punktu widzenia
Budapesztu małżeństwo arcyksięcia
było pełnoprawne, co implikowało
prawa Hohenbergów do Korony
Świętego Stefana.
Krzysztof Kowsz

Browar „Ferdinand” w Benešovie, nazwą nawiązuje do ostatniego cesarza
austro – węgierskiego, który założył ten browar w 1897 roku.

Dlenturret Distillery, niedaleko miasteczka Crieff
w hrabstwie Perthshire,
jest najstarszą nieprzerwanie działającą wytwórnią whisky Szkocji.
Od wieków, podobnie jak
na statkach, tak i w gorzelniach występował ten
sam problem – myszy i
szczury. Ciepło, mnóstwo
zakamarków, a przede
wszystkim nieprzebrane
zapasy pożywienia skutkowały stałym napływem
i doskonałym rozrodem
żarłocznych gryzoni, stąd
i na statkach, i jeszcze
bardziej w destylarniach,
cenionym członkiem załogi był futrzasty posłaniec z granicy światów kot lub kotka. Nie inaczej Destylarnia Whisky w Dlenturret Distillery, to w jej murach żył i codziennie „ciężko pracował”
działo się w Glenturret,
przy połowie myszy i szczurów kot Towser.
gdzie przez wieki niezlinowym terenie Towser odnalazła się ważnych gości wspólnie z szefostwem
czone pokolenia kotów wspierały lu- błyskawicznie, rosła jak na drożdżach, Glenturret, siedząc grzecznie na nidzi w walce ze szkodnikami. Z reguły i zanim osiągnęła 6 miesięcy, zaczęła skim stoliku, otoczonym klubowymi
chętnych do pracy nie brakowało, ale łowić myszy, na wstępie nieduże. fotelami, gdzie omawiano ważne
tak się jakoś stało, że kiedy wiosną Początkowo na to naturalne dla kota biznesowe sprawy. Obowiązkowo
1963 roku kocur Bains odszedł na zachowanie nie zwrócono szczególnej dostawała wtedy miseczkę mleka z
łąki niebieskie, następcy chwilowo uwagi, chociaż jej opiekun dostrzegł, kropelką whisky.
zabrakło, i tak myszy, jak szczury że Towser myszy nie je, tylko znosi je Po długim, szczęśliwym i pracowitym
poczuły się panami sytuacji. W lipcu w jedno miejsce i natarczywie domaga życiu Towser zmarła 20 marca 1987
tego roku, gdy zaczynało już robić się się pochwał po pracowicie spędzonej roku w wieku 23 lat i 11 miesięcy.
niewesoło, szefa Glenturret odwiedził nocy. Stróż pochwalił Towser przed Przed głównym wejściem do Glenturjeden z szanowanych dostawców dyrektorem, a ten podsunął pomysł, ret Distillery stoi okazały, kamienny
jęczmienia. W gospodarstwie urodzi- żeby każdego dnia liczbę upolowa- grobowiec, ozdobiony wykonanym z
ły mu się kociaki, które w wieku 3 nych zapisywać. Niestety, nie wpro- czarnego granitu pomnikiem spoczymiesięcy były już duże i silne, tylko wadzono podziału na myszy i szczury, wającej tam Towser, oraz tablicą z
jedna koteczka słabiej rosła, więc była choć tych ostatnich też było sporo, napisem. „Towser 21 kwietnia 1963
obawa, że w obejściu, a tym bardziej a wypasione na pierwszorzędnym – 20 marca 1987 Towser, sławna
na polach, sobie nie poradzi. Ale była jęczmieniu, bywały dla kotki poważ- kotka, która żyła w Glenturret Diśliczna, półdługowłosa i trójkoloro- nymi przeciwnikami. Od chwili, gdy stillery niemal 24 lata, łowiąc w tym
wa, a poza tym wyjątkowo skora do zaczęto prowadzić notatki, Towser czasie 28.899 myszy, co jest rekordem
zabawy i łapania różnych papierków. upolowała 28.899 myszy i szczurów, świata odnotowanym w „Księdze
Szef Glenturret potrzebował raczej co jest oficjalnym rekordem zapisa- Guinnessa”. Pomnik jest szeroko
jakiegoś rosłego, bitnego i łownego nym w Księdze Guinnessa. W istocie odwiedzaną atrakcją turystyczną, a
kocura, ale pomyślał, że nim taki się było to pewnie ponad 30.000, ponie- Towser dba o Glenturret Distillery naznajdzie, niech będzie i koteczka. Dla- waż przez blisko rok, w początkach wet z zaświatów – sprzedaż koszulek,
czego dostała raczej męsko brzmiące kariery kotki, liczby upolowanych kubków, talerzy, figurek, poduszek, i
imię Towser. Koteczka tradycyjnie nie zapisywano. Warto też dodać, że innych gadżetów z jej wizerunkiem,
trafiła pod opiekę nocnego stróża Towser była wyjątkową pieszczoszką, a przede wszystkim butelek whisky,
destylarni, i zaczęła się zapoznawać hołubioną przez wszystkich pracow- zapakowanych w dodatkowo płatne
z nowymi włościami. Nie wiadomo, ników, i niejednokrotnie przyjmowała kartony ozdobione portretem Towser
czy spowodowała to whisky, ale na
gwarantuje przyfabrycznemu skle-

pikowi z pamiątkami obroty grubo
przekraczające milion funtów rocznie. Następcą Towser w Glenturret
Distillery została kotka imieniem
Amber, także nietuzinkowa – przez
17 lat jej życia nie widziano, by upolowała choć jedną mysz, czy szczura,
ale jednak gryzonie w gorzelni się
nie odrodziły. Koty w doskonałych
warunkach żyją w Glenturret Distillery do dzisiaj, choć wobec rozwoju
technik magazynowych, praktycznie
uniemożliwiających dostęp gryzoni,
ich podstawowe obowiązki polegają
na witaniu i oprowadzaniu 100 tysięcy
turystów, odwiedzających co roku
najstarszą szkocka gorzelnię.
Krzysztof Kowsz

Grobowiec z rzeźbą - Kota Towsera w Dlenturret Distillery
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SPORT

UPRAWIANIE SPORTU OLIMPIADA BYŁABY
DAJE MI WIELE RADOŚCI SPEŁNIENIEM MARZEŃ
Mateusz Lewandowski czołowy zawodnik LZS KADO Górzyn. W zespole
występuje na prawej stronie boiska
jako obrońca lub defensywny pomocnik. Laureat XV Plebiscytu Magazynu
Lubskiego.
Magazyn Lubski: Zająłeś pierwsze
miejsce w Plebiscycie Magazynu Lubskiego, pozostawiając w przegranym
polu wielu znanych zawodników.
Jak przyjąłeś tą wygraną, czy byłeś
zaskoczony?
Mateusz Lewandowski: Liczyłem na
to, że będę w pierwszej piątce A to, że
wygrałem jest dla mnie miłym zaskoczeniem.
ML: Występujesz w drużynie Kado
Górzyn na pozycji prawego obrońcy
lub prawego pomocnika, która z nich
bardziej Ci odpowiada?
Mat.L: Od samego początku gry w piłkę
nożną najbardziej odpowiada mi rola
defensywnego pomocnika.
ML: „Rzadko kiedy wymieniany, a
w każdym meczu haruje za trzech.
Króluje w bocznych strefach boiska.
Praktycznie nie do przejścia w defensywie. Jego stalowe płuca pozwalają
na nieustanne maltretowanie bocznych obrońców przeciwnika” – tak o
Tobie mówi trener i koledzy, czy się z
tym zgadzasz?
Mat.L: W każdym meczu daję z siebie
wszystko, nigdy nie narzekałem na
kondycję.
ML: Kado po rundzie jesiennej plasowało się na czwartej pozycji, czy jest
to dla Ciebie zaskoczenie?
Mat.L: Liczyłem na pierwszą ósemkę,
czwarta pozycja jest dla mnie małym
zaskoczeniem ale myślę, że sobie na to
zasłużyliśmy.
ML: Od kiedy grasz w piłkę nożną?
Mat.L: W piłkę nożną gram od czwartej
klasy podstawówki, nieprzerwanie w
LZS KADO.
ML: Kto był Twoim pierwszym
trenerem?
Mat.L: Moim pierwszym trenerem był
Zygmunt Krzyszowski.
ML: Jak trafiłeś do Kado?
Mat.L: Do klubu piłkarskiego trafiłem
za namową starszego kolegi.
ML: Jak wygląda Twój normalny
dzień?
Mat.L: Na co dzień chodzę do pracy, po
pracy chodzę na treningi.

Mateusz Lewandowski
w walce o piłkę
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Mateusz Lewandowski
przed treningiem
ML: Kto jest twoim idolem, z kogo
bierzesz przykład jako piłkarz?
Mat.L: Nie mam swojego Idola.
ML: Jakie jest Twoje marzenie jako
sportowca?
Mat.L: Nie mam wygórowanych marzeń, same uprawianie sportu daje mi
wiele radości.
ML: Panuje koronawirus, są zakazy,
czy w jakiś sposób starasz się utrzymać formę fizyczną?
Mat.L: Ćwiczę sam w domu.
ML: Czym się w życiu zajmujesz?
Mat.L: W tej chwili pracuję na budowie,
ale prowadzę też własne gospodarstwo
rolne w Tymienicach.
ML: Czemu poświęcasz wolny czas?
Jak dużo go posiadasz?
Mat.L: Czasu wolnego za dużo nie
mam, ale gdy mam idę na ryby.
ML: Jakiej muzyki słuchasz najczęściej?
Mat.L: Lubię każdą muzykę.
ML: Czy myślisz o wakacjach?
Mat.L: Nie mam planów wakacyjnych.
ML: Dziękuję za rozmowę. W imieniu swoim i czytelników Magazynu
Lubskiego życzę w tym czasie przede
wszystkim zdrowia. A potem wysokiej
formy sportowej Tobie i całej drużynie
Kado Górzyn, a w przyszłym sezonie
minimum takiego miejsca, które zajmujecie obecnie, a może nawet walki o
awans do IV ligi i powtórzenie miejsca
w plebiscycie naszej gazety.
I.G.

Michał Rozmys (ur. 13 marca 1995 w
Lubsku) – UKS Barnim Goleniów, trener: Jacek Kostrzeba, polski lekkoatleta, średniodystansowiec. Złoty (2017)
i brązowy (2016) medalista biegu na
800 metrów podczas Mistrzostw Polski
Seniorów w lekkoatletyce. Brązowy
medalista Młodzieżowych Mistrzostw
Europy (2017) w biegu na 1500 metrów. Młodzieżowy rekordzista Polski
w biegu na 1500 metrów (3:36,37).
Półfinalista Mistrzostw Świata (Londyn 2017) w biegach na 800 i 1500
metrów. Dwukrotny złoty (2019 rok)
medalista (800 i 1500) Światowych
Wojskowych Igrzysk Sportowych
w Wuhan (Chiny), złoty(2019 rok)
medal (1500 metrów) Uniwersjada w
Neapolu (Włochy).
Magazyn Lubski: Zająłeś czwarte
miejsce w naszym plebiscycie, gratulujemy wysokiej pozycji.
Michał Rozmys: Dziękuję za wyróżnienie.
ML: Podczas memoriału Kamili
Skolimowskiej w Chorzowie między
Tobą, a Adamem Kszczotem doszło
podczas biegu do kolizji (tuż przed
wejściem w wiraż Rozmys zbiegał z
trzeciego toru i chciał objąć prowadzenie. Zbiegając do pierwszego toru
przyblokował Kszczota. Wicemistrz
świata w którymś momencie oberwał
od Michała łokciem i musiał nagle
zwolnić tempo biegu. Później niestety Adam zareagował na to popychając mocno Michała. Ten prawie się
przewrócił. Ratując się przed utratą
równowagi, wbiegł na trawę – red.)
Jak wyglądają teraz wasze relacje?
MR: Co do samego biegu, to muszę
przyznać że nikt nie dostał ode mnie
łokciem. Podczas wyprzedzania
Adam po prostu za wolno zareagował i liczył, że odpuszczę. Próbował
wejść jako pierwszy w ostatni wiraż,
ale puściły mu nerwy i zaczął mnie
popychać. Nie zamierzałem tego
akceptować i zbiegłem całkowicie
do wirażu, czego już nie wytrzymał
i sfrustrowany tylko mnie wypchnął
poza bieżnie. Po biegu nie mogłem
zachować się impulsywnie i sprowadzać go do parteru, bo obawiałem się
ewentualnej dyskwalifikacji, która
mogłaby skutkować zawieszeniem i
absencją na Igrzyskach Wojskowych
w Wuhan. Relacje mam takie jak z
każdym innym rywalem.
ML: Jesteś dwukrotnym Mistrzem
Świata Wojskowych Igrzysk Sportowych w chińskim Wuhan. Czy

Michał Rozmys w czasie treningu

mógłbyś
opowiedzieć
naszym czytelnikom o
tych mistrzostwach?
MR: Ta impreza była
zrobiona
z wielkim
rozmachem.
Ceremonia
otwarcia przeszła najśmielsze oczekiwania. Piękne widowisko z pełnym
stadionem na ok. 100 tys. osób.
Bardzo dobrze zorganizowana wioska
olimpijska, mili i pomocni ludzie na
każdym kroku i świetne jedzenie w
stołówce na 10 tys. uczestników. Ze
sportowego punktu widzenia, to było
dla mnie coś nowego. Pierwszy raz
w życiu miałem eliminacje i finał na
800 metrów tego samego dnia. Obawiałem się, że zmęczy mi to nogi i nie
wystartuję na 1500 metrów. Ale byłem
świetnie przygotowany i dałem radę
wyprzedzić Marcina Lewandowskie-

Bieg podczas Mistrzostw Świata
w Londynie
go na ostatnich 100 metrach.
ML: Sezon halowy dobiegł końca,
jak to wyglądało w Twoim przypadku?
MR: Nie brałem udziału w sezonie
halowym. Późno skończyłem sezon
letni, na otwartych stadionach, bo aż
27.10.2019 r. gdzie zazwyczaj to trwa
maksymalnie do połowy września.
Skupiłem się na przygotowaniach, budowaniu formy. Kiedy sezon halowy
trwał w najlepsze ja skoncentrowałem
się na Igrzyskach Olimpijskich.
ML: Olimpiada w Tokio ze względu
na epidemię koronawirusa została
przełożona na 2021, jak odebrałeś
tę informację?
MR: Już kilka tygodni przed tą
informacją były spekulacje, że Igrzyska Olimpijskie będą przełożone.
Liczyłem tylko, że nie na wrzesień
czy październik. Kiedy się dowiedziałem, że tak się stało nie przespałem
nocy. Trener zmienił całkowicie plan
przygotowania do Tokio. Dodatkowo,
sezon wystartuje w połowie czerwca
(jeśli wirus przyhamuje), zamiast w
połowie maja, a to wiele komplikuje
( zmienia się cykl startowy zawodników – red.).
ML: Gdzie obecnie przebywasz,
gdzie trenujesz?
MR: Obecnie przebywam w Goleniowie. Mam przygotowaną infrastrukturę treningową. Pomiędzy obozami
tutaj mieszkam, ze względu na Trenera. Ważne jest, aby widział to co
robię, poprawiał mnie i odpowiednio
dostosowywał program szkoleniowy.
ML: Jak wygląda teraz Twój dzień,
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Ciężka praca na siłowni
czy masz jakiś plan treningowy?
MR: W tym momencie żyję prawie
jak na obozie, pomimo braku hipoksji
(Hipoksja - trening lub przebywanie
w warunkach o obniżonej zawartości
tlenu w otoczeniu, pozwala poprawić
wydolność organizmu. Zmniejszenie
dostępności tlenu dla organizmu,
czyli hipoksja, występuje naturalnie
w warunkach górskich, gdzie wraz z
wysokością poprzez stopniowe rozrzedzenie atmosfery pogorszeniu ulega wysycanie krwi tlenem i zmniejsza
się dotlenienie tkanek - przyp. red.)
czy wyższej temperatury powietrza.
Mianowicie, po przebudzeniu lekkie
śniadanie, później trening, po treningu
kolejny lekki posiłek, regeneracja,
obiad, regeneracja, drugi trening,
kolacja, regeneracja. O stworzenie
planu dba Trener, a ja dbam o jego
wykonanie.
ML: Jesteś dwukrotnym półfinalistą
Mistrzostw Świata z Londynu. Czy
taki wynik na Olimpiadzie byłby
dla Ciebie sukcesem, czy mierzysz
może w podium?
MR: Wyjazd na Igrzyska byłby
ogromnym sukcesem i dopełnieniem
dotychczasowej przygody ze sportem.
ML: Kogo uważasz za głównego
faworyta do medali na zbliżających
się Igrzyskach Olimpijskich?
MR: Każdy kto jedzie na IO i nie jest
nominowany tylko ze względu na to,
że pochodzi z małego państwa powinien być rozpatrywany jako faworyt
do finału. W finale nie ma słabych,
każdy ma takie same szanse. Za faworytów mogą uchodzić medaliści
zeszłorocznych Mistrzostw Świata i
tegorocznych Mistrzostw Kontynentu
(jeśli się odbędą).
ML: Ile dni w roku spędzasz poza
domem?
MR: Nie liczę ile dni spędzam poza
domem. Na pewno poza Lubskiem
spędzam ponad 52 tygodnie w roku.
Poza Polską ok 30 tygodni.
ML: Jakie jest Twoje największe
marzenie, które chciałbyś żeby się
spełniło?
MR: Żeby mnie nie opuszczało zdrowie i szczęście!!!!
ML: Dziękuję bardzo za wywiad.
Życzę w imieniu swoim i czytelników Magazynu Lubskiego przede
wszystkim zdrowia i sportowego
szczęścia oraz spełnienia wszystkich
marzeń zarówno tych sportowych
jak i osobistych.
MR: Dziękuję.
I.G.

Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa
redaktorzy Magazynu Lubskiego
pracują dla Państwa w domach.
Serdecznie pozdrawiamy naszych
Czytelników, życzymy Wam dużo
zdrowia i mamy nadzieję, że już
wkrótce spotkamy się przy lekturze
wydania papierowego naszej gazety.

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)
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