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 POLITYKA  POLI TYK A 

W czwartek (14.05.2020) Burmistrz 
Lubska Janusz Dudojć oraz przedstawi-
ciele pozostałych lubuskich samorządów 
wzięli udział w wideokonferencji, zorga-
nizowanej przez Wojewodę Lubuskiego 
Władysława Dajczaka.
Poruszono wiele tematów dotyczących 
głównie sytuacji związanej ze stanem 
epidemii.
Rozmowy miały na celu m.in. podsu-
mowanie działań w poszczególnych 
częściach województwa, zapoznanie 
się z sytuacją epidemiczną w regionie 
i podejmowanymi w jej ramach dzia-
łaniami. Poruszono tematy dotyczące 
uruchomienia żłobków i przedszkoli 
w powiatach. Podsumowano zasady i 
wyciągnięto wnioski z funkcjonowania 
miejsc wyznaczonych do przebywania 
podczas kwarantanny, oraz jednostek 
pomocy społecznej.  
Burmistrz zabrał głos w sprawie klu-
czowej, jaką obecnie jest oświata. W 
Polsce od połowy marca we wszystkich 
szkołach wprowadzono naukę zdalną. 
Zgodnie z rozporządzeniem MEN po-
trwa ona do 24 maja, wtedy uczniowie 
będą mieli możliwość stopniowego 

powrotu do szkół - w zależności od 
rozwoju sytuacji związanej z epidemią 
koronawirusa.
Organ prowadzący wspólnie z dyrekto-
rami musi wypracować plan działania, 
który zapewni dzieciom i młodzieży 
bezpieczny powrót do szkół. Przedłuża-
jący się okres nauki zdalnej, zmniejsza 
szanse dydaktyczne uczniów, którzy 
mają utrudniony dostęp do sprzętu i 
technologii – jak podkreśla Burmistrz.
Ponadto omówiono stopień realizacji 
rządowego pakietu rozwiązań wspiera-
jących firmy i pracowników, jakim jest 
tarcza antykryzysowa.  W jej ramach 
powiatowe urzędy pracy przyjmują 

wnioski o pożyczkę do kwoty 5 tys. zł 
dla mikroprzedsiębiorców. Wojewódzkie 
urzędy pracy rozpatrują wnioski o dofi-
nansowania do wynagrodzeń ze środków 
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych.
Wojewoda poinformował również o 
przekazanej pierwszej z trzech transz z 
5 000 szt. kombinezonów ochronnych, 
które zasila placówki medyczne na tere-
nie województwa lubuskiego.
Na zakończenie wojewoda Władysław 
Dajczak podziękował władzą lubuskich 
samorządów za ich pracę i zaangażowa-
nie w czasie epidemii.

A-M

WIDEOKONFERENCJA 
PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDÓW
Z WOJEWODĄ LUBUSKIM

Nawet najmniejsza 
pomoc ma znaczenie 
i wpływa na 
rzeczywistość, w 
której żyjemy!

Dowiodła tego 14-letnia Julia 
Bielecka, uczennica Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Lubsku, która 
przekazała Burmistrzowi Lubska 
Januszowi Dudojciowi 50 wła-
snoręcznie uszytych maseczek.
Julka dostała maszynę do szycia 
w prezencie od rodziców kilka 
lat temu. Maszyna była nie-
używana, aż do teraz. Izolacja i 
duża ilość czasu, ale i chęci oraz 
serce dla innych sprawiły, że igła 
poszła w ruch!

I tak - pięknie uszyte, odpowiednio 
zabezpieczone i czyste maseczki 
trafiły do potrzebujacych.
Burmistrz Lubska tego samego dnia 
przekazał je na ręce Kierownika 
Zakładu Opiekuńczo Leczniczego 
w Lubsku Otylii Schönborn
Postawa godna naśladowania!
W Zakładzie Opiekuńczo-Leczni-
czym przebywają ludzie schorowa-
ni, potrzebujący długoterminowej 
opieki specjalistycznej. Każda 
pomoc jest cenna i potrzebna!
Więc raz jeszcze – BRAWO JUL-
KA! Swoją postawą dajesz przy-
kład innym! W domu nie trzeba 
się nudzić! Kiedy już nie wiesz co 
zrobić dla siebie, zawsze można 
zrobić coś dla innych!

A-M

MOŻNA? - 
MOŻNA! - JULKA 
DAŁA PRZYKŁAD

W środę (06.05.2020 
r.) Burmistrz Lubska 
Janusz Dudojć spotkał 
się z przedstawicielami 
firmy, która zamierza 
zrealizować na terenie 
gminy Lubsko dwie 
inwestycje w zakresie 
odnawialnych źródeł 
energii.

Inwestor przewiduje wybudowanie 
dwóch farm fotowoltaicznych, w 
pierwszym etapie o mocy 15-20 MW 
na obszarze ok. 35ha, w drugim etapie 
o mocy 70-80 MW na obszarze ok. 
90 ha.
Inwestor rozpoczął już prace związane 
z uzyskaniem niezbędnych decyzji, 

warunków i pozwoleń.
Rozpoczęcie budowy planowane jest 
w przypadku I etapu – w czerwcu 
2021 (zakończenie budowy: we wrze-
śniu 2022 roku), a w przypadku II 
etapu – w marcu 2022 r. (zakończenie 
budowy: w marcu 2023 r.).
W związku z powyższym Burmistrz 
apeluje do mieszkańców gminy Lub-
sko, posiadaczy działek o powierzchni 
powyżej 1 ha oraz klasie gruntów 
IV, V, VI, którzy są zainteresowani 
umieszczeniem na swoim terenie 
farmy fotowoltaicznej – o składanie 
wniosku do Urzędu Miejskiego w 
Lubsku. Formularz dostępny jest w 
biurze podawczym, Plac Wolności 
1 (parter).

A-M

HEKTARY 
POD FARMĘ 
FOTOWOLTAICZNĄ 
POTRZEBNE OD 
ZARAZ! W obliczu zagrożenia 

jakim jest koronawirus, 
każde wsparcie ma 
ogromne znaczenie.

Przykład zaangażowania i bezintere-
sownej pomocy dała kadra Środowi-
skowego Domu Samopomocy w Lub-
sku i Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Lubsku.
Szyją maseczki ochronne i przekazują 
je między innymi do DPS Lubsko, 
ZOL Lubsko, a także dla podopiecz-
nych swoich placówek oraz innych 
potrzebujących. Część materiałów 
pozyskali od ludzi dobrej woli, a 
część zakupili we własnym zakresie. 
Dotychczas uszyli i przekazali ponad 
700 maseczek, ale prace trwają nadal!
DZIĘKUJEMY!!

A-M

W związku z panującą epidemią 
wirusa COVID – 19, a tym samym 
licznym powrotem mieszkańców 
do domu (studentów, uczniów, osób 
pracujących za granicą), zmianie 
ulega ilość domowników, a co za tym 
idzie i konieczność zmiany w dekla-
racji o wysokości opłaty za odpady 
komunalne.
Obecnie trwa weryfikacja informa-

cji zawartych w deklaracjach, 
dotycząca wysokości opłaty za 
zagospodarowanie odpadami 
komunalnymi, liczby mieszkań-
ców i sposobu zbierania odpadów 
komunalnych.
Zmiany należy zgłaszać do Wy-
działu Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Lubsku, tel. 68 457 

62 17
A-M

ZŁÓŻ DEKLARACJĘ!
- TO W TWOIM INTERESIE

DAR SERCA 
– Akcja ŚDS, 
WTZ z Lubska
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 W GMINIE 

POŻAR BUDYNKU GOSPODARCZE-
GO W BUDZIECHOWIE
Do Stanowiska Kierowania Ko-
mendanta Powiatowego w Żarach 
wpłynęło 21 kwietnia zgłoszenie 
o pożarze budynku gospodarczego 
w miejscowości Budziechów. Do 
działań gaśniczych zostały zadys-
ponowane zastępy z JRG z Lubska i 
Ochotniczej Straży Pożarnej ze Sta-
rej Wody. Działania zastępów po-
legały na zabezpieczeniu miejsca 
zdarzenia, ugaszeniu pożaru oraz 
wykonaniu prac rozbiórkowych 
zniszczonej/ spalonej konstrukcji 
obiektu.
POWIATOWE OBCHODY DNIA
STRAŻAKA 2020
Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 
odbyły się 4 maja. Uroczystość ze 
względu na sytuację epidemiolo-
giczną jaka obecnie panuje miała 
nieco inny przebieg niż zazwy-
czaj. Pierwsza część uroczystości 
odbyła się na placu w Jednostce 
Ratowniczo – Gaśniczej w Żarach, 
a druga część w garażu w JRG w 
Lubsku. Podczas apelu nastąpiło 
odczytanie wyciągów z postano-
wień o przyznaniu odznaczeń oraz 
rozkazów o nadaniu wyższych 
stopni dla strażaków Państwowej 
Straży Pożarnej. Uroczystości 
odbyły się tylko w gronie osób 
awansowanych, wyróżnionych 
i nagrodzonych z zachowaniem 
reżimu sanitarnego. Komendant 
Powiatowy PSP w Żarach st. kpt. 
Mariusz Morawski z okazji Dnia 
Strażaka wyróżnił strażaków mia-
nując ich na wyższe stanowiska 
służbowe jak również przyznając 
nagrody pieniężne. Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji na-
dał: srebrną odznakę „Zasłużony 
Dla Ochrony Przeciwpożarowej” 
dla: Daniela Kotwickiego, brązową 
odznakę „Zasłużony Dla Ochrony 

Przeciwpożarowej” dla: Justyny 
Józwy, Michała Jurkowskiego, 
Joanny Sokalskiej, Łukasza Rub-
czyńskiego. Minister Spraw We-
wnętrznych i Administracji nadał 
stopień: starszego brygadiera dla 
Pawła Hryniewicza, starszego 
kapitana dla Mariusza Moraw-
skiego, młodszego kapitana dla 
Piotra Breli, Łukasza Chwiedziuka. 
Komendant Główny Państwowej 
Straży Pożarnej nadał stopień: 
aspiranta sztabowego dla Tomasza 
Burzawy, starszego aspiranta dla 
Marcina Pelca, aspiranta dla Piotra 
Kowalskiego. Lubuski Komendant 
Wojewódzki Państwowej Straży 
Pożarnej w Gorzowie Wlkp. nadał 
stopień:starszego ogniomistrza dla 
Marka Chudka, Marcina Michalew-
skiego, Pawła Mruka, Katarzyny 
Tomaszewskiej, Łukasza Wojciuka, 

ogniomistrza dla Adama Grynien-
ko, Mariusza Jędrzejka, Michała 
Jurkowskiego, Arkadiusza Kocha-
nowskiego, Rafała Skibińskiego, 
Sebastiana Walczaka, Piotra Zgór-
skiego, młodszego ogniomistrza 
dla Piotra Boguwolskiego, Łukasza 
Hanuszewicza, Pawła Jordana, 
Wojciecha Szczepanowicza, star-
szego sekcyjnego dla Tomasza 
Karolczaka, Dawida Lewandow-
skiego, Henryka Mrożka, Prze-
mysława Podedwornego, Dawida 
Wilczyńskiego.Prezydium Zarządu 
Głównego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej odznaczyło Złotym Meda-
lem Za Zasługi dla Pożarnictwa: 
Roberta Baworowskiego, Andrzeja 
Kochańskiego, Srebrnym Medalem 
Za Zasługi dla Pożarnictwa: Marka 
Chudka, Katarzynę Tomaszewską, 

Brązowym Medalem Za Zasługi dla 
Pożarnictwa: Łukasza Baneckiego, 
Wojciecha Szczepanowicza. Ko-
mendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Żarach mia-
nował z dniem 1 maja 2020 roku 
na wyższe stanowisko służbowe: 
Zastępcy dowódcy jednostki ra-
towniczo – gaśniczej w Lubsku 
Andrzeja Kochańskiego, Dowódcy 
zastępu: Marcina Jakubika, Jacka 
Janusza, Bogumiła Kowalczew-
skiego, Łukasza Rubczyńskiego, 
Starszego operatora sprzętu: Mar-
ka Chudka. Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Żarach mianował z dniem 1 maja 
2020 roku do służby stałej na 
wyższe stanowisko służbowe: 
Młodszy ratownik: Adriana Kar-
czewskiego, Mateusza Karolczaka. 
Komendant Główny Państwowej 
Straży Pożarnej wyróżnił nagrodą 
finansową za właściwą realizację 
przydzielonych zadań służbowych: 
Sebastiana Horodyskiego. Lubuski 
Komendant Wojewódzki Państwo-

wej Straży Pożarnej w Gorzowie 
Wlkp. wyróżnił nagrodą finansową 
za właściwą realizację przydzie-
lonych zadań służbowych: Marka 
Giedrojcia, Wojciecha Szczepano-
wicza. Komendant Powiatowy Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Żarach 
z okazji Dnia Strażaka wyróżnił 
nagrodą finansową wszystkich 
funkcjonariuszy i pracowników 
cywilnych Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Żarach oraz dodatkową nagrodą 
finansową za szczególną dbałość 
o termin realizacji powierzonych 
zdań i czynności przynoszące wy-
mierne oszczędności: Pawła Brelę, 
Adriana Cecułę, Adama Grynienko, 
Łukasza Hanuszewicza, Rafała 
Judyckiego, Piotra Kowalskiego 
Mirosława Krzywokulskiego, Łu-
kasza Magryna, Pawła Mruka. 
Wszystkim odznaczonym, awanso-
wanym i wyróżnionym serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

Opr. M. Sienkiewicz

KRONIKA STRAŻACKA

„ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
ZA PRACOWNIKA”

	 Nierzadko	 zdarzają	 się	
takie	sytuacje,	gdy	pracownik	wyko-
nując	swoje	obowiązki	pracownicze	
wyrządzi	szkodę	osobie	trzeciej.	Kto	
wtedy	jest	zobowiązany	do	jej	na-
prawienia?	Odpowiedź	znajdziemy	
w	kodeksie	pracy.	Zgodnie	z	treścią	
art.	120	§	1	k.p.	w	razie	wyrządzenia	
przez	 pracownika	 przy	wykony-
waniu	 przez	 niego	 obowiązków	
pracowniczych	szkody	osobie	trze-
ciej,	 zobowiązany	do	naprawienia	
szkody	jest	wyłącznie	pracodawca.	
Z	treści	tego	przepisu	wynika	więc	
wprost	 odpowiedzialność	 praco-
dawcy,	 jednakże	zasada	ta	nie	ma	
charakteru	 bezwzględnego.	 W	
orzecznictwie	Sądu	Najwyższego	
ugruntowany	 jest	pogląd,	 z	uwagi	
na	 potrzebę	 ochrony	 interesów	
poszkodowanego,	iż	w	określonych	
sytuacjach	możliwe	jest	pociągnię-
cie	do	bezpośredniej	odpowiedzial-

ności	 pracownika.	 Przykładowo	
w	wyroku	Sądu	Najwyższego	z	11	
kwietnia	2008r.	w	sprawie	sygn.	akt	
II	CSK	618/17	stwierdzono,	iż	„po-
szkodowany	może	dochodzić	także	
bezpośrednio	 od	pracownika	na-
prawienia	szkody,	którą	wyrządził	
mu	pracownik	nieumyślnie	czynem	
niedozwolonym	przy	wykonywaniu	
obowiązków	pracowniczych,	 jeżeli	
zakład	pracy	na	skutek	upadłości	
nie	jest	w	stanie	wypłacić	należnego	
odszkodowania.”	Z	kolei	w	wyroku	
Sądu	Najwyższego	z	dnia	10	wrze-
śnia	2009r.	sygn.	akt	V	CSK	85/09	
stwierdzono,	 że	 „artykuł	120	§	1	
k.p.	nie	wyłącza	stosowania	art.	43	
pkt	3	ustawy	z	dnia	22	maja	2003	r.	
o	ubezpieczeniach	obowiązkowych,	
Ubezpieczeniowym	Funduszu	Gwa-
rancyjnym	 i	Polskim	Biurze	Ubez-
pieczeń	Komunikacyjnych	(Dz.	U.	Nr	
124,	poz.	1152	ze	zm.)	w	stosunku	
do	kierowców,	którzy	nie	posiadając	
wymaganych	uprawnień	do	kiero-

wania	 pojazdem	mechanicznym,	
spowodowali	 przy	wykonywaniu	
obowiązków	pracowniczych	 nie-
umyślnie	szkodę	osobie	trzeciej.”	
	 Skoro	wiadomo	 już	 kto	
odpowiada	za	szkody	wyrządzone	
przez	pracownika	osobom	trzecim,	
to	warto	ustalić,	 kogo	można	 za-
kwalifikować	 jako	 tę	osobę.	Otóż	
jest	nią	każdy	podmiot	prawa	nie-
będący	pracownikiem	wyrządzają-
cym	szkodę	ani	 jego	pracodawcą.	
„Pracownik	wyrządza	szkodę	„przy	
wykonywaniu	obowiązków	pracow-
niczych”	wówczas,	 gdy	 zachodzi	
związek	 funkcjonalny	między	 jego	
zachowaniem	wyrządzającym	szko-
dę	a	ciążącymi	na	nim	obowiązkami	
pracowniczymi.	Pracodawca	nie	jest	
podmiotem	wyłącznie	 odpowie-
dzialnym	 za	wyrządzoną	 szkodę,	
jeżeli	wykonywanie	 obowiązków	
pracowniczych	było	jedynie	okazją	
(sposobnością)	 do	wyrządzenia	
szkody.	 Zachodzi	 to	 zwłaszcza	w	

razie	winy	umyślnej	pracownika.”	
(Jaśkowski	Kazimierz,	Maniewska	
Eliza,	Komentarz	aktualizowany	do	
Kodeksu	pracy,	Opublikowano:LEX/
el.	2020).
	 Naprawienie	szkody	przez	
pracodawcę	nie	powoduje	 jednak,	
że	 pracownik	 nie	 ponosi	 za	 nią	
odpowiedzialności	 w	 ogóle.	 W	
takiej	 sytuacji	 pracodawca	może	
dochodzić	 od	pracownika	 zwrotu	
odszkodowania	zapłaconego	osobie	
trzeciej.	„Zakres	odpowiedzialności	
pracownika	wobec	 pracodawcy,	
który	naprawił	wyrządzoną	przez	
niego	szkodę	osobie	trzeciej,	zależy	
od	stopnia	winy	pracownika,	a	także	
od	 okoliczności,	 czy	 została	 ona	
wyrządzona	w	powierzonym	pra-
cownikowi	mieniu	osoby	 trzeciej.”	
(Jaśkowski	Kazimierz,	Maniewska	
Eliza,	Komentarz	aktualizowany	do	
Kodeksu	pracy,	Opublikowano:LEX/
el.	2020).	
	 W	 przypadku	winy	 nie-

umyślnej	pracownik	odpowiada	w	
granicach	z	art.	119	k.p.	zgodnie	z	
którym	odszkodowanie	ustala	się	w	
wysokości	wyrządzonej	szkody,	jed-
nak	nie	może	ono	przewyższać	kwo-
ty	trzymiesięcznego	wynagrodzenia	
przysługującego	pracownikowi	w	
dniu	wyrządzenia	szkody.	W	sytuacji	
gdy	do	wyrządzenia	 szkody	przez	
pracownika	doszło	umyślnie	to	od-
powiada	on	za	szkodę	w	pełnej	wy-
sokości	(art.	122	k.p.).	Za	szkodę	w	
pełnej	wysokości	będzie	pracownik	
będzie	również	odpowiadał	wtedy,	
gdy	nie	 rozliczył	się	z	pracodawcą	
z	powierzonego	mu	mienia	osoby	
trzeciej	 i	 zachodzą	w	stosunku	do	
niego	warunki	określone	w	art.	124	
k.p.

	Adwokat	Michał	Wójcicki

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.

Pożar budynku gospodarczego w Budziechowie

Komendant Powiatowy PSP w Żarach st. kpt. Mariusz 
Morawski przyjmuje meldunek od Dowódcy Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej w Lubsku kpt. Stanisława Puzio

KRONIKA POLICYJNA
W kwietniu przeprowadzono 222 inter-
wencji zgłoszonych przez mieszkańców. 
Na gorącym uczynku zatrzymano 11 
sprawców przestępstw, 4 osoby poszu-
kiwane do odbycia kary pozbawienia 
wolności, 3 osoby doprowadzono do 
wytrzeźwienia. Ujawniono 111 sprawców 
wykroczeń, najwięcej z kategorii zakłóceń 
porządku i spokoju publicznego(15), 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości (36) 
i bezpieczeństwa w ruchu drogowym(14). 
Ponadto zanotowano kilkadziesiąt wykro-
czeń dotyczących naruszenia przepisów 
związanych ze stanem pandemii, m.in. 
naruszenia obowiązku poddania się kwa-
rantannie. W większości tych przypadków 
wdrożono czynności wyjaśniające, które 
będą skutkować skierowaniem wniosków 
o ukaranie do sądu. Ponadto na takie osoby 
zostały nałożone kary pieniężne przez sa-
nepid. Co ciekawe, niektóre z nich sięgają 
kwoty kilkudziesięciu tysięcy złotych. 
Odnotowano 5 zdarzeń drogowych w 
rejonie dróg publicznych. Żadne z nich 
nie było dotkliwe w skutkach.

*
Funkcjonariusze służb kryminalnych z 
Komisariatu Policji w Lubsku, dzięki 
profesjonalnej pracy operacyjnej, ustalili 
podejrzanego o dokonanie dwóch kradzie-
ży z włamaniem do firmy oraz kradzieży 
na terenie prywatnej posesji. Do zdarzeń 
doszło w kwietniu br. w Lubsku. Sprawca 
zabrał rowery, elektronarzędzia, ponad 200 
kg miedzi oraz pieniądze. Łącznie straty 
oszacowano na około 20.000 złotych. 
Przeprowadzone przez funkcjonariuszy 
czynności operacyjne doprowadziły w 
konsekwencji do zatrzymania pod koniec 
kwietnia br. 43-letniego mieszkańca pow. 
żarskiego, który podejrzany jest o doko-
nanie tych przestępstw. Policjanci znaleźli 
w mieszkaniu zatrzymanego część skra-
dzionych rzeczy. Zostały zabezpieczone 
i trafią do prawowitych właścicieli. Zgro-
madzony materiał w tej sprawie pozwolił 
na przedstawienie zarzutów. Prokuratura 
Rejonowa w Żarach zastosowała wobec 
43-latka dozór policyjny. Za kradzieże 
z włamaniem może mu grozić do 10 lat 
pozbawienia wolności.

*
W godzinach popołudniowych, 21 kwiet-
nia,  funkcjonariusze ruchu drogowego pa-
trolujący Lubsko na jednej z ulic zauważyli 
pojazd typu bus. Sposób jazdy wskazywał, 
że kierujący może być nietrzeźwy. Po 
zatrzymaniu do kontroli, okazało się, że 
mężczyzna ma w wydychanym powietrzu 
ponad 3,5 promila. Za jazdę pod wpływem 
alkoholu grozi mu kara pozbawienia 
wolności do lat 2, wysoka grzywna oraz 
długoletni zakaz prowadzenia pojazdów.

*
W niedzielne popołudnie, 26 kwietnia, 
na ul. Warszawskiej w Lubsku policjanci 
zwrócili uwagę na kierującego samocho-
dem marki VW passat. Mężczyzna nie 
miał zapiętych pasów bezpieczeństwa. 
Mundurowi włączyli sygnały świetlne 
i dźwiękowe, aby zatrzymać pojazd i 
przeprowadzić kontrolę drogową. Kie-
rowca jednak nie zareagował na nadawane 
sygnały. Wręcz przeciwnie, przyspieszył, 
uciekając przez okoliczne miejscowości. 
Niebezpieczną jazdę 18-latka policjanci 
przerwali w miejscowości Raszyn. Kie-
rowca został zatrzymany. Podróżował 
z nim również 17-letni pasażer. Jak się 
okazało, mężczyzna nie zatrzymał się, 
ponieważ nie posiadał uprawnień do 
kierowania pojazdami. Teraz mieszkaniec 
powiatu żarskiego odpowie nie tylko za 
wykroczenia dotyczące naruszenia obo-
wiązku stosowania pasów bezpieczeństwa 

i kierowania bez uprawnień, ale również za 
przestępstwo związane z niezatrzymaniem 
się do policyjnej kontroli. Każdy kierowca, 
który świadomie zmusi funkcjonariuszy 
do pościgu i nie zatrzyma się mimo wy-
dawanych mu poleceń w postaci sygnałów 
świetlnych i dźwiękowych, popełnia 
przestępstwo zagrożone karą pozbawienia 
wolności do lat 5.

*
Policjanci drogówki, prowadzący 30 
kwietnia kontrolę prędkości w jednej z 
miejscowości gminy Jasień zauważyli 
pojazd VW Golf. Kierujący poruszał się 
z nadmierną prędkością w terenie zabu-
dowanym. Nie zareagował na podany mu 
sygnał do zatrzymania pojazdu i z dużą 
prędkością oddalił się. Funkcjonariusze 
niezwłocznie podjęli pościg. Pojazd zo-
stał zatrzymany kilka kilometrów dalej. 
Okazało się, że młody mężczyzna ma 
zatrzymane prawo jazdy. Teraz odpowie 
dodatkowo za niezatrzymanie się do kon-
troli drogowej.

*
Pod koniec kwietnia mieszkaniec gminy 
Brody powiadomił policję o tym, że 
potrzebuje rozmowy z psychologiem. 
Następnie stwierdził, że już nie potrze-
buje takiej rozmowy i idzie się powiesić. 
Niezwłocznie ustalono adres mężczyzny. 
Skierowany na miejsce policyjny patrol 
dokonał sprawdzenia miejsca jego za-
mieszkania. Dzięki czujności funkcjona-
riuszy znaleziono niedoszłego samobójcę, 
który schował się przed policjantami w 
łóżku. Zgłaszający był w stanie nietrzeź-
wości. Wdrożono wobec niego czynności 
wyjaśniające, celem skierowania wniosku 
o ukaranie za wywołanie niepotrzebnej 
czynności służb ratowniczych.

*
W majowy weekend, w godzina poran-
nych funkcjonariusze Samodzielnego Po-
doddziału Prewencji z Gorzowa Wlkp. na 
ulicy Przemysłowejzatrzymali do kontroli 
młodego mieszkańca Lubska. W trakcie 
czynności okazało się, że nie posiada 
on uprawnień do kierowania pojazdami. 
Jego zachowanie wzbudziło dodatkowe 
podejrzenia. Został przebadany testem nar-
kotykowym, który dał wynik pozytywny. 
Pobrano krew do badań. Pojazd, którym 
się poruszał trafił na policyjny parking. 
Za kierowanie pod wpływem środków 
odurzających grożą kary podobne jak za 
kierowanie pod wpływem alkoholu.

*
Majowa niedziela, godziny nocne, na 
drodze wojewódzkiej 287, kierujący 
samochodem Renault stracił panowanie 
nad pojazdem i wjechał do przydrożnego 
rowu. Wezwani na miejsce policjanci za-
stali mężczyznę, który usiłował wyjechać 
z przeszkody. Znany funkcjonariuszom 
mieszkaniec gminy Jasień miał w wy-
dychanym powietrzu ponad 3 promile 
alkoholu. Dodatkowo posiadał dożywotni 
zakaz prowadzenia pojazdów. Auto trafiło 
na policyjny parking, a kierowca do poli-
cyjnego aresztu.

*
Policjanci pełniący służbę na terenie 
Lubska w nocy z 13 na 14 maja na ul. 
Wrocławskiej, stojąc przed pojazdem 
oznakowanym, podali latarką sygnał do 
zatrzymania się kierującej samochodem 
marki VW Golf. Kobieta, nie zważając na 
to, jechała dalej. Nie reagowała również, 
kiedy policjanci ruszyli za nią, włączając 
sygnały świetlne i dźwiękowe. Pojazd 
przemieszczał się w kierunku miejscowo-
ści Jasień. Informację o niezatrzymaniu 
się opisanego samochodu do kontroli 
otrzymał również inny patrol. Funkcjona-

riusze włączyli sygnały świetlne i dźwię-
kowe, uniemożliwiając kierującej dalszy 
przejazd. Kobieta, chcąc wyprzedzić 
radiowóz w miejscowości Budziechów 
zjechała w pas zieleni. W tym miejscu 
policjanci dokonali natychmiastowego 
zatrzymania. Po sprawdzeniu w systemach 
policyjnych okazało się, że 25-latka posia-
da czynny zakaz prowadzenia pojazdów. 
Funkcjonariusze zabezpieczyli również 
dwa zwitki z zawartością białego proszku. 
Przeprowadzony test wykazał ecstasy oraz 
amfetaminę. Zachowanie mieszkanki 
powiatu żarskiego również wzbudziło 
podejrzenie -przeprowadzony test wyka-
zał metamfetaminy. Do dalszych badań 
laboratoryjnych pobrano krew. 
25-latka trafiła do policyjnego aresztu, 
gdzie oczekuje na przesłuchanie. Teraz 
za swoje postępowanie odpowie przed 
sądem. Z kobietą podróżowało dwóch 
mężczyzn. Jeden z nich po przepro-
wadzeniu czynności został zwolniony, 
natomiast drugi został zatrzymany. Przy 
nim również funkcjonariusze znaleźli za-
bronione substancje. W obu przypadkach 
środki odurzające i psychotropowe zostały 
zabezpieczone do dalszych badań.

*
Policja, obok przedstawicieli jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej, 
gminnych komisji rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych, oświaty i ochrony 
zdrowia jest zobowiązana do podejmowa-
nia działań w przypadku podejrzenia wy-
stąpienia zjawiska przemocy w rodzinie. 
Działania te podejmowane są w ramach 
procedury „Niebieskiej Karty”. Celem 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
jest zatrzymanie przemocy na etapie, który 
nie wypełnia jeszcze znamion przestęp-
stwa. Policja, realizując swe ustawowe 
obowiązki reaguje na każdy sygnał doty-
czący możliwości wystąpienia zjawiska 
przemocy w rodzinie. Podejmuje szereg 
inicjatyw, które mają na celu utrzymanie 
na wysokim poziomie zadań realizowa-
nych w tym obszarze. W tym celu między 
innymi udostępnia kanały komunikacji 
dla obywateli, które wspierają działania 
w zakresie przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie. W sytuacji zagrożenia życia lub 
zdrowia wynikającego ze stosowania prze-
mocy w rodzinie, w pierwszej kolejności 
należy skorzystać z numeru alarmowego 
112 obsługiwanego przez operatorów 
Centrum Powiadamiania Ratunkowego, 
którzy otrzymane zgłoszenie niezwłocznie 
przekazują bezpośrednio dyżurnym jedno-
stek organizacyjnych Policji właściwych 
miejscowo dla miejsca zdarzenia, pobytu 
osoby potrzebującej pomocy. W sytuacji 
braku możliwości nawiązania połączenia 
głosowego możliwym jest skorzystanie 
z uprzednio zainstalowanej bezpłatnej 
aplikacji, uruchomionej przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji „Alarm 
112”, która dostępna jest dla 
dwóch systemów operacyj-
nych: Android i iOS. Aplikacja 
pozwala między innymi na 
zgłoszenie zdarzenia alarmo-
wego jeśli nie można wykonać 
połączenia głosowego. Pozwala 
również na dodanie adresów, 
pod którymi użytkownik naj-
częściej przebywa, takich jak 
dom, praca lub inne. Proces 
rejestracji wymaga wyrażenia 
zgody na dostęp do lokalizacji 
obsługiwanego urządzenia 
(telefonu), co umożliwi pre-
cyzyjne wskazanie miejsca 
zdarzenia z wykorzystaniem 

mapy. Oprócz możliwości kontaktu z 
osobami obsługującymi telefon alarmowy 
112, osoby dotknięte przemocą w rodzinie 
mogą kontaktować się telefonicznie z 
dyżurnymi jednostek organizacyjnych 
Policji właściwych ze względu na miejsce 
zamieszkania. Dzięki aplikacji mobilnej 
„Moja Komenda”, osoby dotknięte prze-
mocą w rodzinie mogą uzyskać dostęp 
do bazy danych zawierającej informacje 
o wszystkich obiektach policyjnych do-
stępnych dla interesantów, a także dane 
kontaktowe ponad 8 tysięcy dzielnico-
wych z terenu kraju, którzy wyposażeni są 
w telefony komórkowe, a także posiadają 
indywidualne adresy poczty elektronicz-
nej. Istnieje zatem możliwość nawiązania 
zarówno kontaktu telefonicznego jak też 
przesłania korespondencji e-mail do wła-
ściwego dzielnicowego. Dzięki usługom 
lokalizacyjnym dostępnym w telefonie 
użytkowników aplikacji odnajduje ona 
najbliższy policyjny obiekt, wskazuje 
trasę dojścia lub dojazdu. Aplikacja jest 
dostępna na Google Play i Apple Store 
po wyszukaniu „Moja Komenda” lub za 
pomocą kodów QR. Na stronie interne-
towej Komendy Głównej Policji (http://
www.policja.pl/) dostępna jest platforma 
„Policja E-usługi” również umożliwiająca 
kontakt z Policją. W ramach przedmioto-
wego portalu dostępna jest także online 
Centralna Książka Telefoniczna, umożli-
wiająca wyszukanie danych kontaktowych 
jednostki organizacyjnej Policji właściwej 
dla miejsca zamieszkania. 

*
Policjanci przypominają o zachowaniu 
ostrożności podczas dokonywania płat-
ności „BLIKiem”. Oszuści wykorzystując 
różne historie podszywają się pod znajo-
mych czy też członków rodziny, prosząc 
o szybką pożyczkę i udostępnienie kodu 
umożlwiającego płatność mobilną. Przy 
takich prośbach, zawsze zachowaj ostroż-
ność. Nigdy nie działaj pod presją czasu 
i upewnij się, czy ktoś z twoich bliskich 
faktycznie potrzebuje takiej pomocy. Cały 
czas czytamy w mediach o działaniach 
oszustów, którzy wykorzystują pośpiech, 
łatwowierność, brak ostrożności czy też 
niedostateczną wiedzę potencjalnej ofia-
ry tylko po to, żeby wyłudzić od osoby 
jak największą ilość pieniędzy. Obok 
przestępstw na wnuczka, policjanta czy 
też funkcjonariusza CBŚP, coraz częściej 
słyszymy także o oszustwie metodą na 
„BLIKa”. Sprawcy wykorzystując komu-
nikatory internetowe, kradną tożsamość 
osoby, pod którą się podszywają, a następ-
nie w jej imieniu proszą znajomych, czy 
też członków rodziny o szybką pożyczkę 
i udostępnienie kodu umożlwiającego 
płatność mobilną. Zawsze, obok prośby, 
otrzymamy również deklarację bardzo 

szybkiego zwrotu pieniędzy. Jak łatwo 
można stać się ofiarą takiego oszusta, 
przekonała się o mieszkanka sąsiedniego 
powiatu, która myśląc, że pomaga siostrze 
w zapłaceniu za zakupy, udostępniła kod 
do płatności mobilnej BLIK, a następnie 
zatwierdziła transakcję. Gdy po chwili 
zorientowała się, że padła ofiarą oszusta 
było już za późno. Z jej konta zniknęło 800 
złotych. Niestety ten przypadek nie jest od-
osobniony. Cały czas czytamy w mediach 
o podobnych sytuacjach, a sprawcy stosu-
jąc różne metody wysyłają wiadomości 
z informacją np. o zagubionym portfelu, 
wyjątkowej okazji, kradzieży plecaka z 
dokumentami, czy też utracie ważności 
karty którą robimy zakupy z prośbą o 
szybką pomoc finansową. Dla nich każdy 
argument jest dobry po to, aby wejść w 
posiadanie naszych pieniędzy. Dlatego 
zawsze należy być czujnym i zachować 
ostrożność. Pamiętaj: stosuj zasadę ograni-
czonego zaufania i nie działaj w pośpiechu; 
zawsze upewnij się, że osoba która popro-
siła cię o pomoc, faktycznie jej potrzebuje; 
zawsze chroń swoje konta internetowe i 
nigdy nie udostępniaj haseł do logowania; 
pamiętaj o każdorazowym wylogowaniu 
się z konta; używaj różnych haseł do 
poszczególnych kont i zadbaj, żeby ich 
kombinacja liter, cyfr i znaków była trud-
na do złamania; nie udostępniaj nikomu 
wygenerowanych kodów do transakcji 
internetowych. Ponadto jako użytkownik 
Internetu: nie wchodź na dołączone do 
wiadomości linki i nie loguj się przez nie 
na swoje konto bankowe (dotyczy to także 
otrzymanych wiadomości email); zawsze 
zwracaj uwagę na logo, nazwę i adres 
URL strony internetowej. Sprawdzaj czy 
po lewej stronie linku znajduje się mała 
kłódka oraz wyrażenie „https”  świadczące 
o tym, że dane połączenie jest szyfrowane; 
robiąc przelew, upewnij się o prawidłowo-
ści numeru konta adresata oraz przesyłanej 
kwoty; zanim potwierdzisz otrzymany 
z banku kod do przelewu, upewnij się 
czy widniejąca w treści sms kwota jest 
właściwa; przypominaj o tych zasadach 
w rozmowie z rodziną i znajomymi, w 
ten sposób pomożesz im ustrzec się przed 
działaniem oszustów.

*
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

 W GMI NI E 

Sprawna akcja policji udaremniła 
ewentualne, poważniejsze 
konsekwencje
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	 LUDZIE, 	WYDARZENIA	

W związku z epidemią 
koronawirusa, przez 
ostatnie tygodnie nie 
było można samodzielnie 
oddać odpadów do Punktu 
Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych 
(PSZOK).

W związku ze stopniowym powrotem do 
rzeczywistości jaką znamy sprzed wpro-
wadzenia stanu epidemii, PSZOK w 
Lubsku jest otwarty we wtorki i czwartki, 
w godzinach od 8.00 do 14.00. Obecnie 
to tylko dwa dni w tygodniu, ale z czasem 
wszystko powinno wrócić do normy.
Aby pomóc mieszkańcom w oddaniu 
niepotrzebnych rzeczy oraz zapobieganiu 
powstawania "dzikich wysypisk", które 

są plagą nie tylko w lasach, uruchomio-
no dodatkowy odbiór mebli i innych 
odpadów wielkogabarytowych oraz 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego pochodzącego z gospodarstw 
domowych.
Harmonogram ich odbioru dostępny jest 
na stronach Urzędu Miejskiego w Lub-
sku: www.lubsko.pl oraz www.facebook.
com/gminalubsko/
Dodatkowych informacji w tym zakresie 
udzielają pracownicy Urzędu Miejskie-
go,                       nr tel. 68 457 62 17 w 
godzinach funkcjonowania Urzędu, tj. 
poniedziałek w godzinach 7:30 -17:00, 
wtorek czwartek w godzinach 7:30 - 
15:30, piątek w godzinach 7:30 - 14:00.

A-M

PSZOK w Lubsku 
ponownie otwarty!

W ramach prac rewitalizacyjnych upo-
rządkowano trasę, która jest częścią 
malowniczej ścieżki  wiodącej przez 
Park Miejski w Lubsku. Odtworzona 
pradawna trasa prowadzi skrótem z ulicy 
Baśniowej na ul. Traugutta (wejście do 
parku kładką przy dawnym Przedszkolu 
nr 3 – wyjście za bazą PGKiM – PSZO-
Kiem).
O b e c n i e , 
mieszkańcy 
Lubska mogą 
krótszą trasą, 
w otoczeniu 
walorów przy-
rody dostać się 
szybciej np. do 
targowiska, czy 
centrum miasta.
Zwłaszcza teraz 
- wraz z nasta-
niem wiosny, 
która zaziele-
niła drzewa i 
krzewy, ścieżka 
staje się jedno-
cześnie wspa-
niałą trasą do 
spacerów.
D o d a t k o w o 
realizowane są 
prace na ścież-
ce wykona-
nej rok temu, 
prowadzącej z 
miasta w kie-
runku zalewu 
Nowiniec.

Przyjemny cień jaki dają drzewa zachęca 
do spacerów i wycieczek rowerowych. 
Ścieżka wiedzie wzdłuż rzeki Lubszy, co 
dodatkowo czyni ją atrakcyjną przyrod-
niczo, natomiast oddalenie jej od tras ru-
chu, zapewnia bezpieczeństwo i spokój.

A-M

Skrótem przez park

Lubuskie Centrum Produktu Regional-
nego w Zielonej Górze chcąc okazać 
wsparcie lokalnym producentom zorga-
nizowało akcję pn. „Wspieraj lubuskich 
producentów, kupuj lokalnie”, w której 
zachęca do nabywania regionalnych 
produktów wytworzonych przez pro-
ducentów z województwa lubuskiego.
Akcja ma uświadomić jak ważne jest 

zwłaszcza w obecnym czasie wspieranie 
lokalnej działalności i zachęcić do robie-
nia zakupów u lokalnych wytwórców, 
w tym również u tych, którzy prowadzą 
sprzedaż na targowiskach.
Więcej informacji na stronie Lubuskiego 
Centrum Produktu Regionalnego w Zie-
lonej Górze,  www.lcpr.pl

A-M

AKCJA LUBUSKIEGO 
CENTRUM PRODUKTU 
REGIONALNEGO

Ukończone 
zostały prace przy 
realizacji ścieżki 
pieszo - rowerowej, 
wybudowanej w 
ramach projektu pn. 
„Przygoda z Nysą- 
zagospodarowanie 
turystyczne 
pogranicza polsko - 
niemieckiego - etap 
V”.

Burmistrz Lubska Janusz 
Dudojć oraz Starosta Żarski 
Józef Radzion, przy udziale 
przedstawicieli gminnych 
oraz powiatowych władz 
samorządowych w niedzielę 
(03.05.2020), symbolicz-
nie przecięli wstęgę, która 
symbolicznie otwiera trakt 
łączący zalew Karaś w Lub-
sku ze ścieżką biegnącą przy 
drodze wojewódzkiej nr 289 
w kierunku Brodów i dalej w 
kierunku Niemiec.

Piękna trasa dostępna jest 
dla wszystkich amatorów 
spacerów oraz wycieczek 
rowerowych, którzy wygod-
nie i w pięknych okoliczno-
ściach przyrody mogą z niej 
korzystać.
Droga obsadzona została 
drzewami, m.in. miododaj-
nymi lipami, głogiem oraz 
klonami, które za kilka lat 
dadzą przyjemny cień.
DBAJMY O TĘ ŚCIEŻ-
KĘ – NALEŻY DO NAS 
WSZYSTKICH!
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Symboliczne otwarcie 
łącznika ścieżki
pieszo-rowerowej 
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Tegoroczne uroczystości 
Święta 3 Maja, w całym 
kraju odbywały się 
kameralnie, bardziej 
w atmosferze skupienia 
i pamięci, jak tłumnego 
świętowania i biało-
czerwonych pochodów. 

Lubskie obchody 229. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 maja, 
również znaczenie odbiegały od 
uroczystości do jakich przywykliśmy. 
Jednak pomimo sytuacji zagrożenia 
epidemiologicznego, należy pamię-
tać i uczcić z szacunkiem 
jedno z ważniejszych Świąt 
Państwowych – ważne dla 
każdego Polaka!
Konstytucja 3 maja, była 
pierwszą w Europie i drugą 
na świecie spisaną ustawą 
zasadniczą, regulującą orga-
nizację władz państwowych 
oraz prawa i obowiązki oby-
wateli.
Jak co roku, tak i tym razem 
delegacja w osobach m.in.: 
Burmistrza Lubska Janusza 
Dudojcia, Przewodniczące-
go Rady Miejskiej w Lub-
sku Marka Gutowskiego, 
radnych Rady Miejskiej w 
Lubsku, Starosty Żarskiego 
Józefa Radziona, radnych 
Rady Powiatu Żarskiego 
z p. Wiktorem Kułdoszem 
na czele, ks. kan. Mariana 

Bumbula Proboszcza Parafii p.w. 
NNMP w Lubsku, oddała honory 
podczas podniesienia flagi na maszt 
oraz odśpiewania hymnu Polski przy 
lubskim ratuszu. Następnie zebrani 
przeszli do miejsca pamięci, by 
złożyć kwiaty. Symboliczny znicz 
zapalono również na grobie Niezna-
nego Żołnierza.
Po uroczystości przy pomniku, dele-
gacja wzięła udział we Mszy Świętej 
odprawionej w intencji Ojczyzny 
przez ks. kan. Zygmunta Mokrzyckie-
go w kościele p.w. NSPJ w Lubsku.

A-M

Święto Narodowe Trzeciego Maja

Burmistrz Lubska Janusz Dudojć i Przewodniczący Rady Miejskiej Marek 
Gutowski złożyli kwiaty w miejscu pamięci.

Starosta Żarski Józef Radzion oraz 
Radni Powiatu Żary składają kwiaty.

Burmistrz Lubska Janusz Dudojć 
podczas podniesienia flagi 

państwowej.

Rozmawiamy z dwiema 
Dyrektorkami lubskich 
przedszkoli na temat zasad 
przebywania dzieci w 
ich placówkach w czasie 
trwania epidemii.

Magazyn Lubski: Możecie już przyjmo-
wać dzieci, co robicie żeby dzieci czuły 
się bezpiecznie?
Lilianna Lewicka Dyrektor Przedszkola 
nr 2 w Lubsku: W przedszkolu obowią-
zują procedury zachowania bezpieczeń-
stwa w związku z wystąpieniem wirusa 
covid-19. Są to procedury opracowane 
według zaleceń Głównego Inspektora 
Sanitarnego, które określają w jakim przy-
padku dziecko może być przyprowadzone 
do przedszkola. Musi to być dziecko tylko 
i wyłącznie zdrowe, którego rodzice i naj-
bliższa rodzina w ostatnim czasie nie prze-
bywali na kwarantannie, dziecko, które nie 
przejawia widocznych objawów choroby. 
Rodzice muszą wyrazić również zgodę na 
badanie temperatury ciała dziecka przed 
jego wejściem do budynku przedszkola. 
Również rodziców obowiązuje reżim 
sanitarny, przyprowadzając dziecko muszą 
być w maseczkach i rękawiczkach. Dziec-
ko przyprowadzane jest tylko do drzwi 
wejściowych budynku, gdzie odbiera je 
wyznaczona osoba. Rodzice nie mają 
wstępu do placówki!!! 
ML: Jak wyglądają teraz zajęcia w Pani 
placówce?

LL: Na razie realizowane są tylko zaję-
cia opiekuńcze z drobnymi elementami 
dydaktycznymi, gdyż dzieci które przy-
chodzą są z różnych grup (dzieci 3,4,5 i 
6 letnie). Grupa nie może być większa 
niż 12 osób. Obecnie w mojej placówce 
przebywa dziesięcioro dzieci w grupie 
przedszkolnej, które głownie spędzają czas 
na zabawie. Po tak długiej nieobecności nie 
mogą się sobą nacieszyć. Panie zwracają 
uwagę na zachowanie odległości między 
sobą i wychowankami. Przy stoliku są 
tylko dwa krzesełka, żeby dzieci siedziały 
w pewnej odległości od siebie. Nie ma tak 
lubianego przez dzieci dywanu, na którym 
bardzo lubiły się bawić. Nasze zabawki 
też przechodzą kwarantannę – jeśli dzieci 
bawią się puzzlami, to dopiero po 72 go-
dzinach można się nimi bawić ponownie. 
Dzieci są bardzo radosne, cieszą się tym 
powrotem do przedszkola, cieszą się, że 
zobaczyły swoją Panią, że zobaczyły ko-

legów i koleżanki. Staramy się zachować 
wszelkie środki ostrożności, żeby mieć w 
przedszkolu maximum bezpieczeństwa 
zarówno dla dzieci jak i opiekunów.
ML: A jak wygląda sprawa dezynfekcji 
zabawek? 
LL: Jest to robione na bieżąco, gdy dzieci 
z panią woźną wychodzą na plac zabaw, 
druga z pań wietrzy salę i dezynfekuje 
zabawki, aby po powrocie dzieci mogły 
się nimi bezpiecznie bawić. Dzieci myją 
rączki mydłem, nie dezynfekują ich pły-
nem, gdyż nie jest to dla nich wskazane. 
ML: Jak by pani zachęciła rodziców do 
przyprowadzania dzieci do przedszkola?
LL: Wracajcie!!!! (śmiech) czekamy na 
dzieci, już też jesteśmy stęsknieni!!!
ML: Mogą czuć się bezpiecznie?
LL: Myślę, że tak. Robimy wszystko 
co w naszej mocy, żeby zapewnić im 
bezpieczny pobyt w przedszkolu. Dokła-
damy wszelkich starań, żeby zachować 

wszystkie procedury. 
ML: A jak wygląda sytuacja z 
środkami do dezynfekcji?
LL: Pomaga nam Pan Burmistrz, otrzy-
maliśmy środki dezynfekujące z Urzędu, 
pomaga nam również Starostwo. Raz w 
tygodniu sale są poddawane ozonowaniu 
– robi to bezpłatnie - z tego co wiem we 
wszystkich przedszkolach – Pan Krzysztof 
Bielecki.
ML: Dziękuję za rozmowę. 

***
Magazyn Lubski: Możecie już przyjmo-
wać dzieci, co robicie, żeby dzieci czuły 
się bezpiecznie w Pani placówce?
Dorota Busz Dyrektor Przedszkola nr 
5 w Lubsku: W przedszkolu obowiązują 
procedury zachowania bezpieczeństwa w 
związku z wystąpieniem wirusa covid-19, 
opracowane według zaleceń Głównego 
Inspektora Sanitarnego, które określają, 
kiedy dziecko może być przyprowadzone 

do przedszkola. Pierwszy i podstawowy 
warunek to: dziecko musi być zdrowe. 
ML: Ilu podopiecznych obecnie przebywa 
w Pani placówce? 
DB: Na chwilę obecną mamy tylko 
czwórkę dzieci. Ale myślę, że w przyszłym 
tygodniu liczba się powiększy. 
ML: A jak wygląda sprawa dezynfekcji w 
Pani placówce?
DB: Po każdym kontakcie dziecka z za-
bawką jest ona dezynfekowana. Produkty 
do stołówki dostarczane są bez bezpo-
średniego kontaktu między dostawcą a 
naszymi kucharkami. Nasz woźny po 
każdym korzystaniu z urządzeń na placu 
zabaw je dezynfekuje.
Raz w tygodniu sale naszego przedszkola 
są poddawane ozonowaniu, które wyko-
nuje Pan Krzysztof Bielecki.
ML: Dziękuję bardzo za informację.

I.G.

Przygotowane sale czekają na przedszkolaków.
Wszelkie wymagane środki 

bezpieczeństwa mamy spełnione.

Symboliczny znicz zapalono także na grobie 
Nieznanego Żołnierza.

PRZEDSZKOLA SĄ BEZPIECZNE!!!

W przedszkolu obowiązują procedury 
zachowania bezpieczeństwa.

Wiosna zachęca do spacerów 
i wycieczek rowerowych.

Burmistrz Lubska Janusz Dudojc 
oraz Starosta Żarski Józef Radzion 
symbolicznie przecięli wstęgę.

Trasa jest dostępna dla wszystkich 
amatorów wycieczek.

Ścieżka została obsadzona 
miododajnymi lipami.
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"Czas nie jest klepsydrą, która przesypuje 
piasek, ale strumieniem światła, płynącym ze 
skończoności w nieskończoność."

Życie Pani Marii determinowane było społeczną pracą 
i poświęceniem dla innych. Działając w Związku Har-
cerstwa Polskiego, przekazywała swoje doświadczenie 
kolejnym pokoleniom. Udzielała się społecznie również 
jako radna. Przez 15 lat słuchała z biciem serca, jak 
młodzi mówią sobie - Tak! Była kierownikiem Urzędu 
Stanu Cywilnego w Lubsku. Wiele osób wspomina, że 
Pani Maria potrafiła stworzyć wyjątkową atmosferę w tym 
ważnym dla nowej rodziny momencie. Po przejściu na 
emeryturę aktywnie działała w Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku. Najlepszym wspomnieniem o Pani Marii będą Jej 
własne wspomnienia. 
- Trwa druga wojna światowa. W Kościanie codziennie 
ulicami  miasta maszeruje młodzież w brązowych mun-
durach Hitlerjugend, śpiewając niemieckie piosenki. 
Baliśmy się ich, schodziliśmy z drogi. Oni strzelali do 
Groty Matki Boskiej, która mieściła się obok kamienicy 
moich dziadków; uderzyli w twarz ojca mojej koleżanki, 
który nie zdjął czapki, kiedy maszerowali. W tym czasie 
wywożono już polskie dzieci do pracy w głąb Niemiec. 
Ja miałam szczęście. Zostałam skierowana do przymu-
sowej pracy w Kościanie. Byłam gońcem w mleczarni. I 
wreszcie koniec wojny! W Kościanie zaczęły  powstawać 
drużyny  harcerskie.  To był  początek mojego spotkania 
ze Związkiem Harcerstwa Polskiego. Teraz to my masze-
rowaliśmy ulicami miasta, śpiewając polskie piosenki. 
Niewiele ich znaliśmy, ale  uczyliśmy  się  szybko. Na  
nogach drewniaki z filcowym wierzchem z kapelusza 
mamy. Ktoś mi od tyłu nadepnął na but, ktoś inny podał 
agrafkę, spięłam go i maszerowałam dalej. Jacy my by-
liśmy wtedy szczęśliwi. Moja rodzina straciła w czasie 
wojny cały dorobek swojego życia. W poszukiwaniu no-
wego miejsca na ziemi rodzice postanowili wyjechać na 
Zachód Polski. Ja na kilka miesięcy zostałam u babci w 
Kościanie. Pod koniec lipca 1945 roku mama przyjechała 
i zabrała mnie do Lubska, gdzie spędziłam 45lat. W lutym 
1946 roku pani Maria Komar, polonistka w miejscowym 
gimnazjum, założyła pierwsze w Lubsku drużyny harcer-
skie. Zostałam przyboczną 2 Drużyny Harcerek im. Emilii 
Plater. W maju następnego roku dyrektor gimnazjum pan 
Jan Frączak wysłał mnie do Wojnowa na tygodniowy kurs 
drużynowych. Tam podczas nocnego alarmu złożyłam 
przyrzeczenia harcerskie. Było to dla mnie ważne wyda-
rzenie, które na zawsze pozostało w pamięci. W Wojnowie 
zdobyłam również pierwszy stopień harcerski-stopień 
ochotniczki. Krótko po powrocie, po raz pierwszy sama 
odebrałam przyrzeczenie od  „moich” harcerek. Radość 
w drużynie panowała ogromna. Mnie rozpierała duma. 

W lipcu uczestniczyłam w kolejnym, trzytygodniowym 
obozie drużynowych w Lasach Chobienickich, zorgani-
zowanym przez Wielkopolską Chorągiew ZHP. Wróciłam 
ze stopniami tropicielki i pionierki oraz otwartą próbą 
na przewodniczkę. Skrzydła rosły mi u ramion. Zdobyte 
wiadomości wykorzystałam w dalszej pracy, do której 
pełna zapału przystąpiłam wraz z drużyną. Nasza drużyna 
nadal pozostawała pod opieką Wydziału Harcerskiego 
Wielkopolskiej Chorągwi ZHP. Często korzystałam z ich 
pomocy. Pod koniec wakacji przyszła do mnie pani Anna 
Sielicka, nauczycielka Szkoły Podstawowej, proponując 
założenie drużyny. Nie wahałam się ani chwili. We wrze-
śniu 1947 roku zorganizowałam 4 Drużynę Harcerek 
im. Marii  Konopnickiej. Moje drużyny liczyły razem 60 
osób. Komenda Chorągwi Wielkopolskiej przydzieliła 
nam szare płótno na dziesięć mundurków. Decyzją rady 
drużyny materiał otrzymały funkcyjne: drużynowa, dwie 
przyboczne, 6 zastępowych i skarbniczka. Herb Lubska 
zdobyłyśmy, odwzorowując go ze ściany ratusza (to był je-
dyny dostępny wzór). Potem samodzielnie haftowałyśmy 
go i przyszywałyśmy do swoich mundurków. Mundurki 
gotowe. Wychodzimy na ulice miasta, gdzie ze łzami 

w oczach zatrzymują nas przechodnie, ciesząc się na 
widok polskich harcerek. Harcerstwo uosabia przecież 
wspaniałe idee. Cieszy się ogromnym autorytetem. W 
tamtych czasach często maszerowaliśmy ulicami miasta 
z piosenką na ustach, zbierając oklaski przechodniów. 
Nasza praca, jakże inna od dzisiejszych działań, budziła 
powszechne uznanie.W listopadzie 1947 roku wyszłam 
za mąż.Rankiem tego dnia obudził mnie brzęk szkła. To 
harcerki i harcerze tłukli skorupy pod moim oknem- na 
szczęście. W kościele podczas ślubu stał od wejścia do 
ołtarza harcerski szpaler. Czas płynie, pracujemy całą 
parą, zakładamy drużyny zuchowe. W październiku 1948 
roku przychodzi na świat mój pierwszy syn. Drużynę 
przekazuję Teresie, mojej siostrze, która dotąd była 
drużynową zuchów. Następuje kilkuletnia przerwa w 
mojej pracy harcerskiej. W okresie stalinowskim przestają 
działać drużyny harcerskie, powstają drużyny Organizacji 
Harcerskiej i Organizacji Harcerskiej Polski Ludowej. W 
roku 1956, po Zjeździe Łódzkim, odradza się Związek 
Harcerstwa Polskiego. W Lubsku powstaje komenda huf-
ca, a w Zielonej Górze Komenda Chorągwi ZHP. Komen-
dant Hufca Zbigniew Siwek wraz z inspektorem oświaty 
poszukują instruktora do pracy w komendzie. I wtedy w 
wydziale oświaty przypominają sobie o mnie. Propozycję 
pracy przyjęłam z entuzjazmem. Będę mogła robić to, co 
kocham. Pracę w komendzie podjęłam 1 września 1957r. 
na stanowisku sekretarza. Równocześnie prowadziłam 4 
Drużynę Harcerek w Szkole Podstawowej nr 2 w Lubsku, 
tej samej, w której przed kilku laty zakładałam harcerstwo. 
Mąż, za moją namową, podjął funkcję drużynowego 
harcerzy. Wkrótce zakładamy szczep „Przyjaźń”. Nasze 
dzieci zostają zuchami. Hufiec się rozwija, powstają nowe 
drużyny i szczepy. 
W każdej szkole na terenie powiatu, działają drużyny. 
Naturalnym zapleczem kadrowym staje się Liceum Pe-
dagogiczne w Lubsku. Dzięki życzliwości dyrektora pana 
Ryszarda Bucholskiego w liceum powstaje Młodzieżowy 
Krąg Instruktorski, który wchodzi w skład szczepu „Łu-
życzan”. Szczepową zostaje uczennica liceum Wanda 
Rudkowska, wspaniała, zaangażowana i pełna świetnych 
pomysłów programowych instruktorka. Po kilku latach 
zostaje ona zastępcą komendanta, a w 1972 roku komen-
dantem hufca, wnosząc ogromny wkład w jego rozwój. 
Pionem zuchowym kierował w tamtych latach Franciszek 
Bobiński, znakomity zuchmistrz. Kwatermistrzem został 
mój mąż Marian Peliński, który utworzył pozaszkolną 
drużynę harcerzy, nazywaną „Pracusiami”. Tworzyli oni 
świetny zespół kwatermistrzowski. Ja założyłam i prowa-
dziłam pozaszkolną drużynę harcerek.W tym czasie har-
cerstwo stało się już moją sprawą rodzinną. Dorastające 
dzieci pełniły różne funkcje w harcerstwie, ponieważ też 
połknęły tego „bakcyla”. ZHP wtopiło się w nasze życie. 
Obozy, zimowiska, różne akcje podejmowane wspólnie 

zahartowały moje dzieci, uczyły uporu w pokonywaniu problemów, 
szacunku dla  ludzi, samodzielności, wyzwalały ambicje, uczyły 
współpracy, rozwijały w działaniu. W międzyczasie zostałam 
komendantką hufca. Wybrano mnie też na członka Komendy 
Chorągwi ZHP w Zielonej Górze. Byłam też delegatem na IV i V 
Zjazd ZHP. Prowadziłam obozy, zimowiska, szkoliłam kadrę. Do 
pracy mobilizowała mnie wspaniała kadra Hufca. Miałam ogromne 
szczęście, że na drodze mego życia spotkałam tylu wspaniałych 
ludzi, którzy jak ja pokochali harcerstwo i pracowali z oddaniem na 
różnych funkcjach, niczego w zamian nie oczekując. Odegrali oni 
ważną rolę w moim życiu. Z wieloma połączyły mnie nie tylko har-
cerskie działania, które często przerodziły się również w osobiste 
relacje. Wspierali mnie przy okazji różnych zawirowań, nie tylko 
w organizacji, ale również w życiu prywatnym. Jestem im ogrom-
nie za to wdzięczna! W 1972 roku żegnam się z pracą etatową w 
harcerstwie. Więzi jednak nie zrywam. Hufiec przekazuję w dobre 
ręce hm. Wandy Rudkowskiej, mojej długoletniej zastępczyni i 
przyjaciółki. Po przejściu na emeryturę i przeprowadzce do Zielonej 
Góry, gdzie mieszkały już moje dzieci, znajduję swoje miejsce w 
Harcmistrzowskim Kręgu Seniora „Czerwona Szpilka”. Tu spoty-
kam „starych” przyjaciół. Znowu podejmujemy wspólne działania, 
spotykamy się na zbiórkach, jeździmy na wycieczki. Zapominam o 
wieku a przecież lata płyną.We wrześniu 2001 roku, na łamach mie-
sięcznika Magazyn Lubski, była drużynowa zuchów Teresa Wilkin, 
zamieściła ogłoszenie: „Wciąż we mnie drzemie duch instruktora 
harcerskiego. Druhno komendantko Mario Pelińska! Może ogłosisz 
alert i kadra, wszyscy instruktorzy (nie szkodzi, że z wnukami) 
przybędą na apel”. Na ogłoszenie stawiło się w Lubsku 36 osób. 
We wrześniu 2002 roku znowu czytamy: „W ubiegłym roku zaape-
lowałam do instruktorów harcerskich. Miło mi poinformować, że 
komendantka Maria Pelińska zorganizowała już niejedną zbiórkę”. 
Na apel zjeżdżają się druhny i druhowie z różnych miast Polski. Przy 
ognisku wspominają tamte obozy, kolonie zuchowe, nieobozowe 
lata, białe zimy. Niby tak samo, a jednak inaczej. W harcerstwie 
została część mojego życia. Dostarczyło mi ono wielu ciekawych 
przeżyć, pomogło przetrwać różne burze w kraju i życiu osobistym, 
zahartowało w działaniu. Tam zawarłam przyjaźnie trwające do 
dziś, bo jak mówi piosenka harcerska: „kto raz przyjaźni poznał 
moc...”. Często wspominam lata przeżyte w organizacji, którą 
spotykały różne zakręty, ale która trwa! ZHP znacząco wpłynął 
na moje życie i to jest wspaniałe! Ze wzruszeniem oglądam stare 
zdjęcia i pamiątki. We wdzięcznej pamięci przechowuję wielu in-
struktorów, z którymi miałam zaszczyt i przyjemność pracować. 
Niestety nie wszyscy są nadal wśród nas. Na wieczną wartę odeszli 
m.in. mój mąż Marian, Józek Ługowski, Lala i Jurek  Skowrońscy, 
Jadzia Zasada, Lutek Leśniewski i wielu innych. Pamiętamy o nich, 
odwiedzamy ich groby w Dzień Zaduszny. Wszystkim, z którymi los 
zetknął mnie w harcerskim działaniu chcę serdecznie podzięko-
wać. Za to, że byli, że chciało im się chcieć, że okazali mi przyjaźń i 
wspomagali w działaniu – tak wspominała przed laty Maria Pelińska 
swoją przygodę z harcerstwem i rozdział życia w Lubsku. 
- Szczęśliwy, kto Cię znał Marylko, bo gdy przychodzą trudne 
chwile, kiedy szarpiemy się ze zwątpieniem i małością, wystarczy 
przywołać myślą Twoją postać, osobowość, by odnaleźć sens i 
cel naszych harcerskich dróg, ideałów i podjąć jeszcze raz wia-
rę w człowieka. Całym Twoim długim życiem, wypełnionym po 
brzegi pracą dla innych, harcerstwem, dowiodłaś, że życie może 
być piękne, nawet kiedy bywa trudne. Będziemy pamiętać Twoją 
pogodną, uśmiechniętą twarz, ciepło, życzliwość, czystość inten-
cji i prawość. Żegnaj Marylko. Razem z Tobą odchodzi znaczący 
rozdział naszego harcerskiego życia i ten świat nie będzie już taki 
sam - hm. Stanisława Wasylkowska.
- Druhno Marylko, dziękuję losowi za to, że nasze drogi spotkały 
się i mogłam dołączyć do grona Twoich przyjaciół. Byłaś dla mnie 
bohaterką dnia codziennego, miałaś w sobie hart ducha, wytrwa-
łość i magnes, który przyciągał ludzi. Czuwaj! - Ola Zjawin.
- Kto raz przyjaźni poznał moc, która trwała 65 lat, nie będzie 
trwonił słów. Marysiu, w moim sercu zostaniesz na zawsze - Ania 
Kozłowska.
- Druhno Marylko, byłaś dla mnie niekwestionowanym autorytetem 
i wzorem do naśladowania. Dziękuję. Zostaniesz w moim sercu i 
pamięci na zawsze. Czuwaj! - Marek Musielak.
- Harcmistrz Maria Pelińska, komendantka Hufca Lubsko ZHP wzię-
ła mnie 13-latkę pod swoje skrzydła. Jako 15-latka ukończyłam w 
Cieplicach kurs drużynowych zuchów z Patentem Drużynowego. 
Ufała nam, uczyła odpowiedzialności i uczciwości. Była dla mnie 
i innych wzorem. Kształtowała mnie, moją osobowość, wówczas 
licealistki, uskrzydlając w tym, co robiłam. Wyfrunęłam w świat 
dojrzała i odpowiedzialna za losy powierzonych mi pokoleń i z tego 
czerpałam siłę do dalszych działań na rzecz drugiego człowieka. 
Taka była hm. Marylka. Odpoczywaj na wiecznej warcie. Czuwaj! 
- hm. Helenka.

Zebrał M. Sienkiewicz

HARCMISTRZHARCMISTRZ
MARIA PELIŃSKAMARIA PELIŃSKA
ODESZŁA NAODESZŁA NA
WIECZNĄ WARTĘWIECZNĄ WARTĘ

Pani Maria była wyjątkowym człowiekiem, społecz-
nym działaczem, kochającym ludzi. Zawsze pozo-

stanie w ich pamięci.

„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, 
bo zostawili ślady w naszych sercach.”

Serdeczne podziękowania rodzinie, przyjaciołom, księdzu 
proboszczowi parafii pw. NNMP, znajomym, prezesowi oraz byłym 
współpracownikom Magnolii, wszystkim, którzy byli z nami w tak 

bardzo trudnych i bolesnych dla nas chwilach, dzielili z nami smutek 
i żal, okazali wiele serca i życzliwości, a także uczestniczyli

we mszy św. i pogrzebie naszego kochanego taty, teścia, dziadzia i 
pradziadzia

śp. TADEUSZA 
STEFANIAKA

oraz tym, którym ze względu na sytuację związaną
z pandemią koronawirusa nie dane było uczestniczyć

w uroczystościach pogrzebowych lecz duchowo
nas wspierali

składają  córki z rodzinami

Wieści z WTZ i ŚDS

Norbi już zadba o to, aby naczynia lśniły czystościąŁukasz realizuje swoje wszechstronne zainteresowania

Prosimy przygotować się na 
utrudnienia związane z postępo-
waniem w warunkach pracy w 
pandemii.
Zasady korzystania z usług bi-
blioteki w okresie pandemii 
COVID-19
1. Biblioteka jest czynna dla czy-
telników w godzinach od 10.00 
Do 16.00.
2. Biblioteka uruchamia dla czy-

w poszczególnych działach z 
zachowaniem odpowiednich 
odległości.
7. Książki zwrócone do biblioteki 
podlegają minimum 3-dniowej 
kwarantannie.
8. Funkcjonuje usługa „książka 
na telefon” i usługi plakatowania 
(plakatuje się po 3 dniach od 
dostarczenia plakatów).

telników jedynie wypożyczalnie 
książek.
3. Książki podaje bibliotekarz.
4. Czytelnicy przebywają w bi-
bliotece wyłącznie w maseczkach 
i rękawiczkach.
5. Zaleca się umawianie odwiedzin 
na konkretny dzień i godzinę tele-
fonicznie lub mailowo.
6. Jednorazowo w bibliotece może 
przebywać tylko dwóch czytelnikó 

BIBLIOTEKA W LUBSKU OTWARTA!

Pomimo przedłużającego się 
okresu zawieszenia działalności 
Warsztatów Terapii Zajęciowej i 
Środowiskowego Domu Samo-

pomocy w Lubsku uczestnicy 
nie pozostają bierni i kontynuują 
swoją aktywność w domach.

ms
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 Syberia jest to wielka kraina geograficzna 
o powierzchni 10 mln km2 w północnej 
Azji, zajmująca całą azjatycką część zlewi-
ska Morza Arktycznego, pomiędzy Uralem 
a Morzem Arktycznym. Syberia cechuje się 
klimatem silnie kontynentalnym, na więk-
szości obszaru umiarkowanym chłodnym, 
jej północna część leży w strefie tundro-
wej. W strefie subpolarnej panują duże 
różnice temperatur pomiędzy zimą a latem, 
występuje wieloletnia zmarzlina. W najcie-
plejszym miesiącu temperatura podnosi 
się do kilku stopni Celsjusza powyżej zera. 
Od XVIII wieku Syberia była miejscem, do 
którego zsyłano przede wszystkim ludność 
z ziem polskich na pracę zwaną katorgą. 
Zsyłki na Syberię odgrywały wielką rolę 
w rosyjskim systemie kar, oprócz krymi-
nalistów kierowano tam także więźniów 
politycznych i jeńców wojennych. W cza-
sie II wojny światowej na Syberię trafiała 
ludność przymusowo przesiedlona z ziem 
polskich w toku operacji deportacyjnych, 
przeprowadzonych w lutym i czerwcu 
1940 roku oraz w maju i czerwcu 1941 
roku. W 1940 roku deportacja objęła 
przede wszystkim polskich osadników 
wojskowych i cywilnych, kolonistów oraz 
służbę leśną, a także pewną liczbę rodzin 
urzędników państwowych, działaczy sa-
morządowych, kupców i przedstawicieli 
innych grup.  Zesłanych zostało prawie 
43 tys. osób, w tym około 79 % Polaków.
     Jednym z wielu, który przeżył przymuso-
we przesiedlenie na dziewicze, wschodnio 

-północne tereny Związku Radzieckiego 
był Rodrycjusz Gerlach. Rodrycjusz Ger-
lach urodził się w 1926 roku w miejsco-
wości Holendry w  rejonie podhajeckim  
obwodu tarnopolskiego. Holendry rozcią-
gają się w kierunku północnym wzdłuż 
rzeczki Bródki płynącej z Mużyłowa. Ho-
lendry położone są 2 kilometry od miasta 
Podhajce. Miasto Podhajce znane jest w 
historii od 1667 roku, od czasu, kiedy to 
Jan Sobieski odniósł tam zwycięstwo na 

wojskami kozacko - tatarskimi. Rodrycjusz 
Gerlach do aresztowania i zsyłki na Syberię 
mieszkał w rodzinnej wsi. Jego matka była 
gospodynią i to ona rządziła domem. Ojciec 
był rolnikiem. Gospodarstwo posiadane 
przez rodzinę Gerlachów zajmowało 15 ha i 
było uprawiane wspólnymi siłami jedenasto-
osobowej rodziny (ojciec, matka, 5 sióstr i 3 
braci). Pomimo codziennych trudności jakie 
przynosił los żyli dostatnio, obdarowując się 
wzajemnie pomocą, szacunkiem i miłością.

 17 września 1939 roku wojsko radzieckie 
najechało na niepodległe państwo polskie 
bez wypowiedzenia wojny. Swoje wtargnię-
cie uzasadniało tym, że ,,przyszli wyzwolić 
ludność wschodnich terenów z panowania 
panów polskich”. Od czasu wkroczenia od-
działów sowieckiej armii sytuacja polityczna 
w Rzeczypospolitej uległa olbrzymiej zmia-
nie. Władze radzieckie zaczęły wprowadzać 
swoje ,,porządki” na zajętych terenach. 
Polegały one przede wszystkim na areszto-
waniu polskiej inteligencji, patriotycznych 
nauczycieli, profesorów lwowskich, księży. 
Urzędnicy chodzili po domach i spisywali 
dokładnie w swoich raportach szczegóły 
dotyczące każdego gospodarstwa (imię, 
nazwisko, posiadane wykształcenie, doby-
tek). Wszyscy intensywnie przeżywali wpro-
wadzane ,,porządki”. Ojciec Rodrycjusza, 
wielki patriota, już wtedy przewidywał, że 
nic dobrego z tego wyjść nie może. Pomimo 
wkroczenia wojsk radzieckich na tereny 
Podola, Rodrycjusz Gerlach dalej chodził 
do szkoły, ta sytuacja trwała do lutego. 10 
lutego 1940 roku. Kiedy rodzina Gerlachów 
spała, rozległ się łomot do drzwi, byli to żoł-
nierze radzieccy. Z pistoletem w ręku kazali 
wstawać i zbierać się. Matka Rodrycjusza 
nic nie mówiła, tylko zdjęła ze ściany obraz 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Modliła 
się, a jej łzy padały na ten obraz. Zdawała 

sobie sprawę, że w  tym momencie rodzina 
traci cały dorobek życia. Aresztowanym dano 
20 minut, aby mogli zabrać najważniejsze 
rzeczy. Rodrycjusz mający wówczas 15 lat 
pamiętał do końca życia straszliwy płacz i 
krzyk rodzeństwa. Postawiono ich pod ścia-
ną, a jeden z żołnierzy trzymał ich cały czas 
pod bagnetem. Następnie rodzinę posadzili 
na furmankę, która stała obok domu a resztę 
rzeczy załadowali na sanie i zawieźli ich na 
stację kolejową w Podhajcach. W tym czasie 
na stację zwożono kolejne rodziny skazane 
na Syberię z całego województwa poleskie-
go. Wszystkich skazanych osadzono w wa-
gonach. Wagony były towarowe bez okien, 
w środku były drewniane prycze, a pośrodku 
stał mały piecyk i leżało kilka kawałków 
drewna. W każdym wagonie umieszczano 
osiem lub dziesięć rodzin (około 80 osób). 
Radzieccy żołnierze zamknęli drzwi z ze-
wnątrz specjalnymi okuciami, aby nie było 
żadnej możliwości ucieczki. Wagony nie 
posiadały środków sanitarnych, jako sedes 
jadącym służyła dziura, którą sami zrobili 
w podłodze wagonu, dziura ta zakryta była 
kocem, aby ciepło nie uciekało z wagonu. W 
wagonach panował wielki głód i zimno. Na 
całą podróż mieli zaledwie parę bochenków 
chleba, więc zaczęto dzielić go tak, by wy-
starczyło na drogę. W wagonie panował wiel-
ki krzyk, jedni płakali, drudzy modlili się. 11 
lutego 1940 roku pociąg ruszył na wschód. 
Jadąc bez przerwy 2 - 3 dni minął dawną 
granicę Rzeczypospolitej i dotarł do Kijowa. 
W Kijowie otwarto po raz pierwszy drzwi i 
pozwolono aresztowanym wyjść, pospace-
rować, wyprostować i rozchodzić zastygłe 
kości i mięśnie. Podczas owej ,,przerwy” w 
podróży mogli choć trochę umyć się śnie-
giem. Przez cały ten czas nie wolno im było 
jednak oddalać się od pociągu, gdyż ciągle 
byli pilnowani przez uzbrojonych w karabiny 
żołnierzy, a także dlatego, że nie wiadomo 

było, kiedy pociąg ruszy w dalszą trasę. 
Wreszcie pociąg ruszył w kierunku Uralu. 
Kiedy minęli Ural, żołnierze nie zamykali 
już wagonów, można było wyjść na każdym 
postoju i rozprostować nogi. Postoje nie były 
na stacjach, tylko w szczerym polu, żeby 
zesłańcy nie mieli kontaktu mieszkańcami. 
Podróż na Syberię w zatłoczonych po brzegi 
wagonach trwała miesiąc. Już po drodze 
zaczęły się głód i choroby. Niektórzy nie 
wytrzymywali trudu i umierali w wagonach. 
Ich ciała trzeba było zostawić na przystan-
ku, a pociąg jechał dalej. Nie wolno było ze 
zmarłymi jechać, ani ich pochować. Pociąg 
cały czas podążał na wschód. Po 30 dniach 
zesłańcy dojechali do Krasnojarska. Stam-
tąd szli na północ za małym koniem, który 
ciągnął sanie po zamarzniętym Jeniseju. 
Nadal szli na północ, z  tym, że teraz droga 
wiodła przez Wyżynę Środkowosyberyjską. 
W ten sposób dotarli do Jenisiejska (kraj 
krasnojarski). Pokonali pieszo ponad 700 
km. W Jenisiejsku nastąpiła zamiana fur-
manek, ludzi niestety, nikt zmienić nie mógł. 
Nie był to jednak kres ich drogi. Kresem 
ich drogi był łagier koło miasta Jenisejsk. 
Miejscowość, w której znajdował się łagier 
nosiła nazwę Teja i była oddalona o 20 
km od Jenisejska. Były to właściwie dwa 
olbrzymie łagry w stanie surowym. Tam ich 
wszystkich umieszczono, a było to około 
500 osób. Wszyscy dorośli musieli chodzić 
do pracy przy wyrębie drzewa, wyjątkiem 
były dzieci i ludzie starsi. ,,Mając do pomocy 
piły i siekiery musieliśmy tymi narzędziami 
ściąć olbrzymie grube sosny, oczyścić z 
konarów, a potem porąbać i ułożyć w stosy’’ 
– wspominał Rodrycjusz Gerlach. Praca w 
lesie była bardzo ciężka i wymagała dużej 
siły fizycznej. Za jej wykonanie zesłańcy 
dostawali po parę rubli, które starczały na 
wykupienie chleba na kartki. Poza tym w 
sklepie nie było żadnych innych produktów, 
żadnej kaszy, mąki, czy ziemniaków. Każdy 
pracujący dostawał dziennie 60 dkg. chleba, 
pozostałym – niepracującym - przydzielono 
30 dkg chleba. Był to czas wielkiego głodu. 
    Od maja 1940 roku polskie matki – sy-
biraczki urządzały nabożeństwa. Każdego 
dnia po powrocie z pracy zesłańcy scho-
dzili się do izdebki, gdzie odmawiana była 
Litania Loretańska do Najświętszej Marii 
Panny. ,,Ta chwila, że jesteśmy razem, że 
się modlimy, to dodawało nam otuchy, że 
może nie wszyscy zginą, że coś się jeszcze 
zmieni” – wspominał wielokrotnie podczas 
różnych uroczystości Rodrycjusz Gerlach. 
Odmawiana była, również Litania do Serca 
Pana Jezusa, podczas której śpiewano 
pieśni. Szczególne przeżycia wewnętrzne 
doznawane były przy śpiewaniu pieśni 
,,Pójdź do Jezusa’’.  Przy słowach: ,, 
Przemień o Jezu smutny ten czas. O Jezu 
pociesz nas”, śpiew wszystkich zebranych 
milknął, pomimo, że śpiewający znali sło-
wa pieśni na pamięć. Jednak byli tak wzru-

szeni, że nie mogli wydobyć z siebie głosu. 
Zamiast melodii tej pięknej pieśni, słychać 
było tylko łkanie i płacz kobiet, mężczyzn i 
dzieci. I dopiero po pewnej chwili melodia 
ta powracała. ,, Modlitwa i wiara, w to, że 
nadejdzie dzień, kiedy będziemy mogli 
opuścić to straszne miejsce umacniała 

nasze stroskane dusze. Zesłańcy wza-
jemnie się w tym przekonaniu umacniali. 
Jedni drugich podtrzymywali na duchu’’ – 
wspominał po latach Rodrycjusz Gerlach. 
Nabożeństwa trwały przez cały 1940 rok 
i 1941 rok i dodawały zesłańcom otuchy i 
nadziei na lepsze jutro. Nikt z zesłańców 
nie myślał o ucieczce, bo nie było dokąd. 
Zewsząd rozciągała się tylko nieprzebyta 
tajga i monstrualnej powierzchni las. Naj-
bliższa stacja kolejowa znajdowała się w 
Krasnojarsku, była oddalona o 700 km od 
miejsca ich bytowania. Panujące warunki 
żywnościowe, klimatyczne i ciężka praca 
powodowały choroby i zgony. Codziennie 
były pogrzeby, bardzo dużo osób chorowa-
ło, a także poodmrażało się w czasie zimy. 
Ich odzienie było liche w porównaniu z 
panującymi tam temperaturami. Gdy w zi-
mie panował mróz 40 stopni poniżej zera, 
wtedy enkawudzista mógł zadecydować o 
tym, że można nie iść do roboty.
  Po zawarciu w 1941 roku układu Sikorski 
– Majski rodzina Gerlachów nie od razu 
mogła opuścić Syberię. W końcu jednak 
doczekali się przepustek i opuścili Sybe-
rię. Podróż stamtąd była tak samo trudna 
i męcząca, jak przyjazd. Pieszo, tratwami, 
łodziami i statkiem rzecznym dotarli do 
Krasnojarska, cierpiąc przy tym straszliwy 
głód. Stamtąd miejscowe władze skiero-
wały ich do rejonowego miasta Ujar, odda-
lonego o 120 kilometrów. Zesłańcy, którzy 

tam dotarli, dostali pracę w  miejscowej 
cegielni. W  Uraju 24 grudnia 1942 roku 
zmarła matka Rodrycjusza. Wkrótce stracili 
także ojca. Ojciec był mężem zaufania de-
legatury ambasady polskiej w Krasnojarsku 
na rejon Ujaru. W czerwcu 1943 roku został 
aresztowany przez NKWD i w październiku 

skazany przez sąd w Krasnojarsku na karę 
śmierci przez rozstrzelanie. Oskarżono go 
m.in. o  to, jak podano w  akcie oskarżenia i  
wyroku, że „organizował zbrojne powstanie 
przeciwko Związkowi Sowieckiemu”. Na tej 
„nieludzkiej ziemi” umarł on, matka, a także 
dwóch braci oraz dwie siostry. Rodrycjusza. 
W 1944 roku Rodrycjusz został powołany 
do wojska, dostał się do Armii Polskiej or-

ganizowanej przez gen. Zygmunta Berlinga. 
Gdy poszedł do wojska, na Syberii zostały 
3 siostry i brat. Po powrocie z wojska za-
mieszkał w Lublinie. Kiedy przebywał w 
wojsku w maju 1946 roku na Ziemie Odzy-
skane przyjechało jego rodzeństwo, którym 
udało się pociągiem ,,dotrzeć’’ do Krosna 
Odrzańskiego, a stamtąd przyjechać do 
Górzyna, w którym osiedlili się na stałe. 
Siostry ciągle nalegały, aby Rodrycjusz do 
nich przyjechał, więc w 1949 roku wziął 
walizkę i przyjechał do Górzyna. Rodry-
cjusz Gerlach od 1989 był prezesem Koła 
Związku Sybiraków w Lubsku. Pomimo 
tak trudnych przeżyć i utraty zdrowia na 
„nieludzkiej ziemi” dożył sędziwych 94 lat. 
Rodrycjusza Gerlacha zapamiętałem jako 
człowieka pogodnego i uśmiechniętego, 
oddanego pracy społecznej całym swoim 
sercem. Odbywał bardzo wiele spotkań z 
młodzieżą, opowiadając im swoją historię, 
dla wielu młodych ludzi rzeczy, o których 
mówił, były niesamowite i niepojęte. W 
pamięci „wyryły” mi się jego słowa, które 
wygłosił w 2014 roku w Lubskim Domu 
Kultury z okazji 25 – lecia istnienia Koła 
Związku Sybiraków w Lubsku: „Skazani 
zostaliśmy na lata poniewierki. Lata głodu, 
chorób, tęsknoty za domem rodzinnym i 
utratę najbliższych - za to tylko, że byliśmy 
Polakami!’’. Wspomnienia z okresu jego 
młodości były dla Rodrycjusza bardzo 
„żywe”, kiedy o nich mówił zawsze drżał 
mu głos. Podczas rozmów zawsze jednak 
podkreślał, że Rosjanie są ludźmi miłymi, 
sympatycznymi, aby nie pałać do nich 
nienawiścią. Zaznaczał również iż każda 
Polska rodzina będąca zesłana na Sybir 
ma swój własny wkład w historię tej sybe-
ryjskiej gehenny.

Krzysztof Kowsz

ŚLADAMI PREZESA KOŁAŚLADAMI PREZESA KOŁA
ZWIĄZKU SYBIRAKÓWZWIĄZKU SYBIRAKÓW
W LUBSKU –W LUBSKU –
RODRYCJUSZA GERLACHARODRYCJUSZA GERLACHA

Wędrowanie  „Szlakiem słynnych postaci”

„Bo od września, od siedemnastego,
Dłuższą drogą znów szedł każdy z nas:
Przez lód spod bieguna północnego,
Przez Łubiankę, przez Katyński Las”.
Pieśń „Hymn Sybiraków”. 

Rodrycjusz Gerlach - Sybirak, były Prezes 
Koła Związku Sybiraków w Lubsku.

Rodrycjusz Gerlach urodził się w małej miejscowości 
Holendry w  rejonie podhajeckim,  obwodu tarnopolskiego.

10 lutego 1940 roku rodzinę Rodrycjusza Gerlacha aresz-
towano i wraz z innymi rodzinami pochodzącymi z powiatu 

podhajeckiego w wagonach wywieziono na Syberię. 

Na „nieludzkiej ziemi” mieszkając w nieopalanych barakach, 
przy temperaturze spadającej do około - 40 °C,  rodzina 

pracowała w tajdze przy wyrębie drzewa. Na zdjęciu typowa 
rodzina polska w czasie syberyjskiej zsyłki.

Rodrycjusz Gerlach pokazuje zdjęcie ojca, który był 
mężem zaufania delegatury ambasady polskiej w  

Krasnojarsku na rejon Ujaru. W czerwcu 1943 roku 
został aresztowany i skazany na karę śmierci przez 

rozstrzelanie. Oskarżono go, że „organizował zbrojne 
powstanie przeciwko Związkowi Radzieckiemu”.

W 2014 roku Zespół Szkół Technicznych w Lubsku zorganizował uroczystość upamiętniającą 
25 - lecie Koła Związku Sybiraków w Lubsku. Na zdjęciu Rodrycjusz Gerlach dziękujący Dyrek-

cji Szkoły za zorganizowanie uroczystości.

W czasie uroczystości wcieliłem się w rolę dziadka, opowiadającego historię przeżyć sy-
beryjskich swojej wnuczce (w tej roli moja uczennica - Patrycja Kobyłka). Po uroczystości 

talentu aktorskiego gratulował mi osobiście sam Rodrycjusz Gerlach. Następnego dnia 
przyjechał on do szkoły, wraz książką opisującą 25 lat działalności Związku Sybiraków w 

Lubsku i przepięknym listem gratulacyjnym, który wręczył mi w obecności Dyrektor Szkoły 
– pani Alicji Czerniawskiej.

Rodrycjusz Gerlach jest 
autorem książki pt. „Sy-

birskie etapy”, opisującej 
jego przeżycia na „nieludz-

kiej ziemi”.

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci  Naszego Przyjaciela i Kolegi

Honorowego Prezesa Zarządu Koła
Związku Sybiraków w Lubsku

RODRYCJUSZA 
GERLACHA

Wyrazy głębokiego współczucia rodzinie oraz bliskim 
składają Sybiracy.
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Lubskie	Wodociągi	i	KanalizacjaLubskie	Wodociągi	i	Kanalizacja
 REK LAMA 

LWiK URUCHAMIA ELEKTRONICZNE 
BIURO	OBSŁUGI	KLIENTA	eBOK!!!
Informujemy Państwa, 
że Spółka Lubskie Wo-
dociągi i Kanalizacja od 
maja 2020 roku uru-
chamia Elektroniczne 
Biuro Obsługi Klienta. 
Wystarczy wejść na stronę 
www.lwik. lubsko.pl , 
kliknąć w zakładkę eBOK 
lub na https:/ /ebok.lwik.pl 
i zarejestrować  się, wyko-
rzystując numer kontra-
henta, który znajduje się 
na rachunku. 
Po uzyskaniu dostępu 
do indywidualnego konta 
otrzymają Państwo nas-
tępujące korzyści:

• możliwość opłacania 
rachunków za wodę i 
ścieki bez konieczności 
wychodzenia z domu,

• wgląd w swoje na-
leżności i salda oraz 
zawarte umowy,

• d o s t ę p  d o  u s ł u g i 
e-Faktura,

• indywidualne powiad-
omienia e-mail,

• bezpieczeństwo trans-
misji i przechowywan-
ia danych.

Jak	założyć	konto	w	eBOK?

3. Podaj w formularzu zgłoszeniowym kod klienta, 
numer faktury, Twój adres e-mail oraz hasło. 
Zapoznaj się z treścią Regulaminu eBOK,
zaznacz "Akceptuję regulamin" i kliknij "Zarejestruj".

4. Konto powinno być aktywne w ciągu 24h. Po tym 
czasie ponownie wejdź na www.ebok.lwik.pl i kliknij 
przycisk "Zaloguj się". Podaj kod klienta oraz hasło 
i płać rachunki bez wychodzenia z domu!

2. Kliknij przycisk "Zarejestruj".1. Wejdź na stronę internetową
www.lwik.lubsko.pl i kliknij
w zakładkę eBOK lub na
https:/ /ebok.lwik.pl

TO WSZYSTKO DOSTĘPNE DLA PAŃSTWA
BEZPŁATNIE PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ!!!
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Wędrowanie  „Szlakiem słynnych  postaci”

ŚLADAMI NAJWIĘKSZEGO POLIGLOTY 
WSZECH CZASÓW – EMILA KERBSA
Emil Krebs, największy poliglota 
wszech czasów, urodził się 15 listo-
pada w 1867 roku w Świebodzicach. 
W 1870 roku jego rodzina przeprowa-
dziła się do Opoczki, gdzie ojciec miał 
warsztat ciesielski. Wszystko zaczęło 
się w Świebodzicach w obecnej Szko-
le Podstawowej nr 3 im. Władysława 
Broniewskiego, do której uczęszczał 
Emil Kerbs w latach 1878 - 1880. 
Pewnego dnia usłyszał niezrozumiały 
dla siebie język i zapytał nauczyciela, 
co to za język. Ten odpowiedział, że 
francuski i wręczył uczniowi dla żartu 
słownik francusko - pruski.  Nie są-
dził, że pod koniec szkoły Emil Krebs 
będzie znał nie tylko francuski. Zdając 
maturę potrafił już płynnie mówić po 
łacinie, starogrecku, nowogrecku, an-
gielsku, włosku, hiszpańsku, rosyjsku, 
polsku, hebrajsku, arabsku i turecku. 
Po maturze na krótko poszedł na 
studia teologiczne. Nie został jednak 
duchownym – pociągało go prawo. Po 
zmianie kierunku trafił na ogłoszenie 
berlińskiego seminarium językowe-
go i pomyślał, że będzie to idealne 
miejsce dla niego. Napisał do dyrekcji 
prośbę o przyjęcie. W odpowiedzi 
otrzymał m.in. formularz, w którym 
kandydaci mieli zakreślić interesujące 
ich języki. Krebs przekreślił kwestio-
nariusz, a dużymi literami wypisał: 
„wszystkie” i wysłał. W seminarium 
pomyśleli, że robi sobie z nich żarty 
i wysłali drugi formularz, z którym 
Krebs zrobił dokładnie to samo. Do-
piero wtedy zaprosili go na zajęcia. 
Po 3 latach znał 25 języków, których 
nauczył się w seminarium języko-
wym, 12 języków, które znał jeszcze z 
czasów szkoły średniej i trzy, których 
w międzyczasie nauczył się w domu.
   Po skończeniu studiów w wieku 25 
lat Emil Krebs, znając biegle 40 języ-
ków, wyjechał do Chin jako rządowy 
tłumacz, gdzie w latach 1893 - 1917 
był tłumaczem w placówce dyploma-
tycznej w Chinach. Szybko stał się 
ulubieńcem cesarzowej. Władczyni 
podziwiała jego rozległą wiedzę – 
oprócz niebywałych zdolności języ-
kowych, posiadał również ogromną 
wiedzę z zakresu kultury, etnografii i 
matematyki. Swoją erudycją zaskarbił 
sobie również sympatię mongolskich 
władców. Potrafił odszyfrować ich 
starodawne pisma, których nie potra-
fili odczytać najznakomitsi mongolscy 
uczeni. Pewnego dnia Emil Krebs w 
ambasadzie Niemiec w Chinach spo-
żywał śniadanie w jednej z pekińskich 
restauracji. Towarzyszył mu m.in. 
jego kolega z pracy, Werner Otto von 
Henting. W pewnym momencie Krebs 
zaczął się dziwnie wiercić, nerwowo 
kręcić głową, w końcu rzucił sztućce, 
odsunął krzesło i skierował kroki ku 
stolikowi, który stał dokładnie za nim. 
Siedziało przy nim dwóch młodych 
mężczyzn o urodzie śródziemno-

morskiej. Krebs od dłuższego czasu 
wsłuchiwał się w ich konwersację i 
zdawał się być mocno poirytowany, 
gdyż nie mógł rozpoznać języka, 
jakim się posługiwali. Dowiedział się 
od kelnera, że cudzoziemcy mówili po 
ormiańsku. Krebs wrócił do stolika 
wyraźnie rozluźniony. Jeszcze tego 
samego dnia, za pomocą telegrafu, 
zamówił w bibliotece Uniwersytetu 
w Lipsku gramatykę ormiańskiego, 
staroormiańskie teksty religijne oraz 
kilka współczesnych powieści. Na 
rozgryzienie gramatyki potrzebował 
dwóch tygodni, na nauczenie się 
staroormiańskiego trzech, a języka 
mówionego – czterech tygodni. 
    W 1914 roku Emil Kerbs przy-
znawał się do czynnej znajomości 
33 języków nowożytnych, z których, 
jak twierdził, był w stanie dokony-
wać profesjonalnych tłumaczeń na 

niemiecki. Były to: angielski, arabski, 
bułgarski, chiński, chorwacki, cze-
ski, duński, fiński, francuski, grecki, 
gruziński, hindi, hiszpański, holen-
derski, japoński, jawajski, litewski, 
malajski, mandżurski, mongolski, 
norweski, ormiański, perski, polski, 
rosyjski, rumuński, serbski, syjamski, 
szwedzki, turecki, urdu, węgierski 
i włoski. Później nauczył się m.in. 
języka baskijskiego, uznawanego za 
jeden z najtrudniejszych na świecie. 
Mało tego -  Krebs posługiwał się 
czterema odmiennymi dialektami 
baskijskiego: Gipuzkoa, Bizkaya, 
Laburdi i Zubero. Poznał albański, 
kataloński, birmański i suahili. Umiał 
odczytywać pismo klinowe Sumerów 
i Asyryjczyków. Toskański dialekt 
języka włoskiego opanował do tego 
stopnia, że pochodzący z tego regionu 
ambasador Italii w Pekinie oferował 
mu darmowe strzyżenie w jego rezy-
dencji, aby tylko móc co miesiąc po-
słuchać kogoś mówiącego po włosku 
tak jak on. Podczas I wojny światowej 
Kerbs przyczynił się do złamania 
japońskich szyfrów wojskowych. W 
1917 roku stosunki dyplomatyczne 
między Chinami a Niemcami zo-
stały zerwane, a Krebs wrócił do 
Berlina. Do końca życia pracował w 
Ministerstwie Spraw Zagranicznych. 
„Zastępuje nam trzydziestu fachow-
ców" – stwierdził swego czasu jeden 
z jego przełożonych. W 1920 roku 
Emil Kerbs zwrócił się do władz o 
dodatek dla tłumaczy. Przysługiwał 
on za każdy znany język, tak więc 
Niemiec zaznaczył w formularzu, że 
zna ich ponad 60. Nikt nie chciał w 
to uwierzyć, a kiedy okazało się to 
prawdą, eksperci zachodzili w głowę, 
jak to możliwe. 

   Emil Kerbs posiadał niebywały 
talent do nauki języków obcych. 
Do poziomu biegłości opanował 68 
języków, a w stopniu zaawansowa-
nym posługiwał się 111 językami i 
dialektami. Na naukę języków średnio 
poświęcał 11 godzin dziennie. Nie 
był tylko znanym poliglotą, ale także 
zdolnym prawnikiem i dobrym mate-
matykiem. Jego żona wspominała, że 
gdy zafascynował go jakiś język, by 
go opanować, potrafił siedzieć nad 
książkami do 3 w nocy. Krebs opra-
cował własną metodę nauki języków. 
Porównywał ze sobą całe rodziny 
językowe. Zaczynał od zgłębienia 
literatury i historii danego kraju. 
Przed śmiercią Krebs opracował 
metodę nauki języków polegającą 
na systemie powtórek słów w okre-
ślonych interwałach (przedziałach) 
czasowych, które odkrył i opisał. Nie 
opracował jej do końca, ale stała się 
ona podstawą do stworzenia metody 
nauki języków m.in. dla dyplomatów 
i agentów wywiadu. Dziś stosowana 
jest w wielu szkołach językowych. 
Według specjalistów z amerykań-
skiego Defense Language Institute, 
szkolącego m.in. szpiegów i dyplo-
matów, uzdolniony lingwistycznie 
człowiek jest w stanie posługiwać się 
perfekcyjnie co najwyżej czterema, 
pięcioma językami – mówiąc bez 
akcentu i wyczuwając wszystkie kul-
turowe niuanse. Ten ostatni element 
jest szczególnie istotny w przypadku 
nauki języków azjatyckich, gdzie nie 
wystarczą bogaty zasób leksykalny i 
znajomość składni. Dlatego lingwiści 
podkreślają, że jest różnica między 
ludźmi, którzy „znają" dany język, a 
takimi, którzy tylko w nim „mówią". 
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że 

jest to podział wydumany. Proszę 
sobie jednak wyobrazić cudzoziemca, 
który swobodnie porozumiewa się 
po polsku, używa idiomów, a nawet 
przysłów. Zachowuje kamienną twarz, 
gdy wrzucimy do rozmowy jakiś po-
wszechnie znany cytat z „Rejsu" czy 
„Seksmisji". Nasz bohater niewątpli-
wie „mówi" po polsku, ale czy „zna" 
jednak ów język?
    Emil Kerbs podczas oficjalnych 
przyjęć i spotkań z przyjaciółmi 
zazwyczaj siedział cicho lub używał 
monosylab. Otwierał się dopiero 
wtedy, gdy mógł porozmawiać w 
języku innym niż niemiecki. Był 
typem gburowatym, choć nie pozba-
wionym humoru. Poproszony przez 
znajomego, wyrecytował kiedyś w 
40 językach zdanie: „Pocałujcie mnie 
w dupę". Genialny samouk ze Świe-
bodzic zmarł 31 marca 1930 roku w 
Berlinie na udar mózgu. Pochowano 
go na cmentarzu Suedwest - Friedhof 
w Berlinie. Po śmierci jego mózg stał 
się częścią kolekcji Vogta i obecnie 
przechowywany jest na uniwersytecie 
w Düsseldorfie. W 2003 roku grupa 
niemieckich naukowców - neurolo-
gów przebadała mózg Krebsa. Bada-
niu poddano region Broca, który jest 
odpowiedzialny za ośrodek mowy i 
umiejętności językowe. Jak się oka-
zało właśnie ta część mózgu sławnego 
poligloty ma wyjątkową asymetrię 
budowy. Nie sposób ustalić, czy w 
przypadku Krebsa była to cecha gene-
tyczna, czy raczej wynik jego ciężkiej 
pracy. Pozostawił po sobie potężny 
księgozbiór liczący ponad 3,5 tys. 
tomów w około 120 językach, który 
przechowywany jest w Bibliotece 
Narodowej w Waszyngtonie.

Krzysztof Kowsz

Emil Kerbs – genialny poliglota 
ze Świebodzic, znał 68 języków 

biegle a w stopniu zaawansowanym 
posługiwał się 111 językami i 

dialektami.

Fontana upamiętniająca genialnego poliglotę – Emila Kerbsa w Świebodzicach.
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Rozmawiamy z 
Proboszczem 
Parafii Nawiedzenia 
Najświętszej Marii 
Panny w Lubsku 
Marianem Bumbulem 
o powołaniu, o Lubsku 
i zamiłowaniu do jazdy 
rowerem.

• Jazda na rowerze jest moim … 
hobby (śmiech). Jazda na rowerze 
jest troską o zdrowie fizyczne.
• Na rower siadam … dwa, trzy 
razy w tygodniu, w chwilach wol-
nych od obowiązków, żeby trochę 
odreagować. 
• Jeżdżę na rowerze … dobrym 
(śmiech), takim żeby się nie psuł. 
Współpracuję z zaprzyjaźnioną 
firmą z ulicy Przemysłowej, oddaję 
im co dwa, trzy tygodnie rower 
do przeglądu, a oni mi 
tam coś poprawiają, bo 
bezpieczeństwo jest 
najważniejsze.
• Z perspekty-
wy roweru 
widzę … 
piękny 

stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych). Po bardzo dłu-
gich rozmowach, kilkumiesięcznych 
właściwie, powstała możliwość, aby 
te Warsztaty powstały. Cieszymy 
się, że takie warsztaty są i działają. 
Uczestniczy w nich obecnie 25 
osób, które czują się tu prawie jak w 
domu. Pracuje z nimi siedem osób 
(kierownik Beata Mytyś – red.). 
Oddziaływują bardzo pozytywnie 
na relacje uczestników względem 
Kościoła, opieki i troski nad nimi. 
Staram się tam bywać bardzo często 
i dużo z nimi rozmawiać. Jest to bar-
dzo pozytywne miejsce dla ludzi z 
niepełnosprawnościami, którzy uczą 
się samodzielnego radzenia sobie w 
życiu codziennym. 

ML: Obecnie jesteśmy w stanie 
pandemii, jak to wygląda oczami 
kapłana?
MB: To czas wielkiej troski o czło-
wieka, żeby człowiek się nie zagubił 
w tym trudnym okresie. Mimo tej 
pandemii staramy się realizować 
zadania, jakie stawia przed nami Ko-
ściół. Aby Kościół był Kościołem. 
Staramy się mieć Kościół otwarty 
dla ludzi, aby mogli korzystać z 
obecności Chrystusa.

ML: Co by chciał Ksiądz Proboszcz 
przekazać wszystkim mieszkańcom 
Lubska w tym trudnym czasie?
MB: Życzyć odwagi i nadziei. 
Wierzę, że to wszystko bardzo 
szybko minie i wróci do normalno-
ści, aby odzyskać swoją wartość. A 
później, w pełni sił, byśmy mogli 
sobie służyć wzajemną pomocą, by 
realizować swoje zadania.
ML: Dziękuję bardzo za rozmowę.

I.G.

• Powołanie nastąpiło bo … Od lat 
dziecinnych byłem blisko Kościoła, 
blisko księdza, byłem ministrantem. 
To tak naturalnie się tworzyło: szkoła 
podstawowa, potem średnia i Semina-
rium Duchowne w Paradyżu.
• Moje pierwsze wrażenia po przy-
byciu i objęciu Parafii w Lubsku 
były … bardzo pozytywne. Choć na 
pewno wtedy było trochę lęku, czy so-
bie poradzę w takiej parafii, jak sprawy 
duszpasterstwa, jak sprawy remonto-
we. Po pewnym czasie nastąpił bardzo 
pozytywny odbiór, kontakt z ludźmi. 
Dało się bardzo dużo zrobić zarówno 
na niwie duszpasterskiej, również jeśli 
chodzi o sprawy remontowe.
• Sprawuję posługę kapłańską już 
od … 1984 roku, czyli 36 lat.
• Jest ona dla mnie … zadaniem, tro-
ską, realizacją dla dobra wspólnoty Pa-
rafii Nawiedzenia Najświętszej Marii 
Panny. Od zawsze tworzyło i tworzy 
się wiele dobra. Jest tu bardzo wielu 
dobrych ludzi, którzy wspomagają ten 
Kościół, troszczą się o niego. Staram 
się dbać zarówno o duszpasterstwo, 
jak i sprawy remontowe kościołów w 
Lubsku, Budziechowie, Raszynie czy 
w Białkowie.

Magazyn Lubski: Przy Parafii Na-
wiedzenia Najświętszej Marii Panny 
działają Warsztaty Terapii Zajęciowej. 
Proszę, by ksiądz Proboszcz przybliżył 
czytelnikom Magazynu Lubskiego do 
czego są powołane Warsztaty, skąd 
pomysł powstania ich przy Parafii, od 
kiedy działają?
Marian Bumbul: Działają od 2000 
roku. Pomysłodawcami byliśmy 
ja i Pani Cecylia Kiełbratowska, 
chcieliśmy uaktywnić ten Dom Kate-
chetyczny wybudowany przez ludzi. 
Zgłosiłem się do PFRON-u (Pań-

pracę, żeby czuli się w swoim mieście 
dobrze.
• Chciałbym aby lubszczanie … 
byli tacy, jacy są. Są to dobrzy ludzie, 
którzy starają się troszczyć o swój 
dom, rodzinę, kościół.
• Kiedy czuję się szczęśliwy to … 
Zawsze jestem szczęśliwy i wtedy 
jestem uśmiechnięty, Proboszcz jest 
zawsze uśmiechnięty, życzliwy dla 
każdego człowieka. Próbuję rozma-
wiać, jestem otwarty.
• Gdy jestem przygnębiony to … 
czasem chodzę zamyślony. Jeżeli coś 
mnie czasem wewnętrznie boli, to 
próbuję to „przemodlić”, żeby było 
dobrze.
• Lubię w sobie … Co można lubić 
w sobie (uśmiech), taki jaki jestem, 
jaki mam charakter, otwarty w trosce 
o drugiego człowieka.
• Chciałbym w sobie zmienić … 
Trudno powiedzieć, co można w 
sobie zmienić. Charakter na lepszy?!!, 
Dążyć do doskonałości?!! 
• Słucham … dobrej muzyki klasycz-
nej, nie mam jakiegoś ulubionego 
kompozytora.
• Moja ulubiona książka to … Nie 
będę odkrywczym: Pismo Święte – 
Księga Życia, staram się codziennie 
czytać jeden rozdział. Ostatnio czytam 
Księgi Apostolskie, gdzie opisane jest 
życie Kościoła, wspólnoty pierwszej, 
aby do tego dążyć.
• Oglądam … często dobre filmy o 
treści przyrodniczej.
• Oprócz wycieczek rowerowych 
pasjonuje mnie … kapłaństwo, praca 
dla ludzi.
• Gdybym nie był księdzem, byłbym 
… księdzem (śmiech),byłbym kapła-
nem na pewno.

świat, odkrywam go ciągle na 
nowo, czasami warto się za-
dumać.
• Najdłuższa wędrów-
ka jaką odbyłem na 
rowerze była 
do … kilka lat temu: 
Lubsko – Gubin - 
Forst - z przerwą 
na odpoczynek. 
Przepiękna trasa 
szczególnie ścież-
ka rowerowa po 
niemieckiej stronie 
Nysy, było to … 92 
km na kilka dobrych 
godzin jazdy.
• Region Polski, do 
którego lubię powracać 
to … Myślę, że to Polska 
Wschodnia – otwartość. Jest 
to region, z którego pochodzą moi 
rodzice – życzliwość i szczerość tych 

ludzi .
• Moje ulubione tereny wokół 
Lubska to … Wszystkie jed-
nakowo lubię, bez wyróżniania 
jakiegokolwiek miejsca np. park 
lubski, ścieżkę rowerową na 

Brody. Jest też piękne miejsce 
- właśnie na trasie do Brodów. 

Skręcamy w lewo, potem jadąc na 
Nową Rolę trafiamy na piękne 
lasy, które odkryłem niedawno. 
Są to lasy sosnowo – świerkowe, 

człowiek czuje się tam, jakby był w 
górach. Jest tam wspaniałe powie-
trze, w ciszy i samotności mogę 
oddać się medytacji i modlitwie.
• W sezonie zimowym, pod-
czas koronawirusa, jazda na 
rowerze była utrudniona. O 
kondycję dbałem więc … 
grając w ping-ponga. Mamy 
na plebanii stół i czasem: 
raz, dwa razy w tygodniu, 
wieczorami, gramy w tenisa 

stołowego.
• Najczęściej wygrywa 
… A to już nasza słodka 

tajemnica (śmiech), o tym 
nie będę mówił.
• Wzorując się na swoim 
ulubionym proboszczu 
księża wikariusze dbają 
o swoją kondycję fizycz-
ną poprzez … Dużo się 
modlą (śmiech), Ksiądz 

Łukasz jeździ na motorze, 
a Ksiądz Adam, z tego co 
wiem, też jeździ na rowerze, 

ale stacjonarnym. Ale jeździ.
• Według mnie sytuacja 
Lubska jest … Dobra, 
obiektywnie rzecz ujmując, 
choć jest wielka troska o 
ludzi młodych, żeby mieli 

Z BogiemZ Bogiem
nawet na rowerzenawet na rowerze

KKsiądz Marian Bumbul siądz Marian Bumbul 
ze swoim niezawodnym ze swoim niezawodnym 

rowerem.rowerem.

KKsiądz Marian Bumbulsiądz Marian Bumbul

RRower w całej okazałości.ower w całej okazałości.
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Wędrowanie  „Szlakiem słynnych  postaci”

Stalag Luft III był to niemiecki obóz 
jeniecki podczas II wojny światowej, 
przeznaczony dla zatrzymanych lot-
ników sił alianckich. Obóz powstał 
w 1942 roku na terenie Rzeszy. Pod-
legał dowództwu niemieckich wojsk 
lotniczych. Zlokalizowanie obozu w 
słabo zaludnionym terenie w okolicy 
Żagania, ponad 600 km od neutral-
nej Szwajcarii i blisko 300 km od 
wybrzeża Bałtyku, miało za zadanie 
zniechęcenie do podjęcia prób uciecz-
ki. Piaszczysta gleba, podwójne, wy-
sokie ogrodzenie z drutu kolczastego, 
pozostawienie pustej przestrzeni 
pod barakami i duże oddalenie ich 
od drutów, a nawet zainstalowanie 
mikrofonów mających wychwycić 
jakąkolwiek podziemną działalność, 
miało uniemożliwić budowę tunelu. Z 
tego powodu do obozu trafiali przede 
wszystkim jeńcy, którzy już wcześniej 
podejmowali próby ucieczki. Począt-
kowo byli to głównie Brytyjczycy, 
a później także obywatele USA, 
Australii, Nowej Zelandii, ZPA, Ka-
nady i różnych krajów europejskich. 
Na początku września 1944 roku do 
tego Stalagu przywieziono kilkuseto-
sobową grupę lotników radzieckich 
ze zlikwidowanego w Łodzi (niem. 
Litzmannstadt) Stalagu Luft II. W 
Łodzi pozostawiono tylko nieliczną 
grupę chorych i niezdolnych do pra-
cy, którzy w większości doczekali 
wyzwolenia w dniu 19 stycznia 1945 
roku. Na przełomie lat 1944 - 1945 w 
Stalagu Luft 3 przetrzymywano około 
10 tysięcy jeńców, w tym około 100 
Polaków. 
   Wcześniejsze próby ucieczki z 
obozu kończyły się zwykle zatrzy-
maniem uciekiniera i osadzeniem go 
w karcerze. Dopiero po przybyciu 
do obozu Rogera Bushella powstał 
plan precyzyjnie zorganizowanej i 
masowej ucieczki z obozu. W przy-
gotowaniach brało udział około 600 
ludzi. Przygotowywali oni fałszywe 
dokumenty, cywilne ubrania, mapy 
i inne rzeczy przydatne podczas 
ucieczki. Pomagały w tym przed-
mioty przemycane w paczkach do-
starczanych przez Czerwony Krzyż. 
Z polskich jeńców szczególnie dużą 
rolę w przygotowaniach do uciecz-
ki odegrał porucznik Włodzimierz 

Kolanowski, który współkierował 
grupą sporządzającą mapy i zajmował 
się konstrukcją schodów do tunelu. 
Przemyt do obozu organizowany był 
przez tajny ośrodek Wywiadu Armii 
USA w Forcie Hunt Virginia USA. 
W paczkach żywnościowych prze-
mycano narzędzia, mapy, kompasy, 
niemiecką walutę, gotowe podrobio-
ne dokumenty, odbiorniki radiowe i 
aparaty fotograficzne. Jeńcy w listach 
do najbliższych przekazywali zaszy-
frowane informacje o charakterze 
danych wywiadowczych. Informacje 
były zdobywane tak przez samych 
jeńców, wykonujących „krótkotrwa-
łe ucieczki”, jak i od wartowników 
niemieckich. Aby zwiększyć szanse 
ucieczki planowano drążenie trzech 
tuneli, którym nadano nazwy „Tom”, 
„Dick” i „Harry”. Dwa pierwsze, 
położone w zachodniej części obozu, 
wydawały się najdogodniejszą drogą 
ucieczki. Jednak „Tom” został odkryty 
podczas jednej z rewizji, a wyjście z 
tunelu „Dick” w wyniku rozbudowy 
obozu znalazło się na terenie nowego 
sektora. Ostatnią szansą ucieczki 
pozostał 111 metrowy tunel „Har-
ry”. Do jego budowy wykorzystano 
wszelkie możliwe materiały: deski 
z baraków i prycz, puszki i worki, z 
których zbudowano specjalną pompę 
dostarczającą powietrze. Gdy tunel 
był już gotowy, chęć ucieczki zgłosiło 
500 osób. Zakładano, że zdoła uciec 
około 200, przeprowadzono więc 
losowanie. Ostatecznie uciekło 81 

jeńców różnych narodowości, w tym 
sześciu Polaków. 
   W nocy z 24 na 25 marca 1944 roku 
uciekinierzy zebrali się w baraku, w 
którym znajdowało się wejście do 
tunelu. Okazało się wtedy, że tunel jest 
za krótki i kończy się przed linią lasu. 
Ponadto ogłoszony alarm lotniczy nie 
był na rękę uciekinierom planującym 
ucieczkę pociągiem. Pomimo tego 
z tunelu zdążyło wydostać się 76 
jeńców, zanim wartownicy zauwa-
żyli uciekinierów. Ucieczka w pełni 
powiodła się tylko trzem lotnikom. 
Byli to Norwegowie Peter Bergsland 
i Jens Muller oraz Holender Bram 
van der Stok. Reszta uciekinierów 
została prędzej czy później schwyta-
na. Na specjalny rozkaz Hitlera (tzw. 
Sagan - Befehl) wszyscy uciekinierzy 
mieli zostać rozstrzelani, lecz po 
interwencji Hermanna Göringa osta-
tecznie zdecydowano się rozstrzelać 
pięćdziesięciu lotników. W obliczu 
szybko zbliżającej się Armii Czer-
wonej 27 stycznia 1945 roku Hitler 
wraz z Göringiem podjęli decyzję o 
ewakuacji obozu. Wieczorem tego 
samego dnia około 10 000 jeńców, 
zostało wyprowadzonych w kierunku 
miasta Spremberg. Na terenie obozu 
zostało około 500 chorych, których 
później dowieziono samochodami do 
Stalagu XIII D Nürnberg. Reszta po 
dotarciu do miasta Spremberg została 
pociągami rozwieziona do stalagów w 
Norymberdze, Moosburgan der Isar, 
Tarmstedt i Luckenwalde.
    Roger Joyce Bushell urodził się 
30 sierpnia 1910 roku w Springs w 
Republice Południowej Afryki, jego 
rodzicami byli Benjamin i Dorothy 
Bushell z domu White. Jego ojciec 
był inżynierem górnictwa. Bushell 
do szkoły podstawowej uczęszczał 
w Johannesburgu, następnie w wieku 
14 lat udał się do Wellington College 
w Berkshire w Anglii. W 1929 roku 
Bushell wstąpił do Pembroke College 
w Cambridge, aby studiować prawo. 
Jedną z jego pasji była jazda na nar-
tach, na początku lat 30 - tych został 
uznany za najszybszego Brytyjczyka 
w kategorii zjazdowej mężczyzn. Po 
II wojnie światowej przez wiele lat był 
organizowany memoriał jego imienia 
w St. Moritz w Szwajcarii. Bushell 
biegle posługiwał się językiem fran-
cuskim i niemieckim, zwłaszcza 
niemieckim z dobrym akcentem, 
który stał się niezwykle przydatny 
w czasie ucieczki z obozu. Oprócz 
jego sportowych zdolności, jednym z 
podstawowych marzeń Bushella było 
latanie. W 1932 roku dołączył do 601 
Squadron Auxiliary Air Force (AAF), 
20 lipca 1936 roku został awansowany 
na stopień porucznika. W październi-
ku 1939 roku Bushell otrzymał do-
wództwo 92 Dywizjonu Lotniczego. 
Podczas pierwszego starcia eskadry z 
samolotami wroga 23 maja 1940 roku, 
w pobliżu Calais został zestrzelony 
przez przyszłego niemieckiego asa 
Günthera Spechta (1914 - 1945). 
Został jeńcem wojennym i wysłano 
go do obozu przejściowego Dulag 
Luft w pobliżu Frankfurtu z innymi 
schwytanymi członkami innych załóg 

samolotów.
   Po przybyciu do Dulag Luft został 
włączony do stałego personelu bry-
tyjskiego pod dowództwem starszego 
brytyjskiego dowódcy skrzydła Har-
ry'ego Daya.Obowiązkiem stałego 
personelu było pomaganie nowo 
schwytanym aliantom w przystosowa-
niu się do życia jako jeniec wojenny.
Ucieczka, która była uważana za 
obowiązek wszystkich jeńców wo-
jennych stopnia oficerskiego, nigdy 
nie była daleka od jego zamysłu, 
dlatego już wkrótce wraz z pilotem 
Jimmy Buckleyem postanawia uciec z 
obozu. Zostaje jednak złapany na gra-
nicy szwajcarskiej, zaledwie kilkaset 
jardów od wolności, przez niemiecką 
straż graniczną. Bushell został dobrze 
potraktowany i wrócił do Dulag Luft, 
zanim został przeniesiony do Stalagu 
Luft I wraz z wszystkimi 17 innymi, 
którzy uciekli w tunelu, w tym Daya i 
Buckleya. Był w Stalagu Luft I tylko 
przez krótki okres, zanim został prze-
niesiony do Oflagu XC do Lubeki. W 
obozie brał udział w budowie innego 
tunelu, ale został wypuszczony, zanim 
tunel został ukończony.Wszystkich 
jeńców oficerskich francuskich i 
brytyjskich, usunięto z obozu 8 
października 1941 roku, zostali oni 
przeniesieni do Oflagu VI - B w Dös-
sel(dzisiejszy Warburg).W nocy z 8 

na 9 października 1941 roku pociąg 
wiozący ich do obozu zatrzymał się 
na krótko w Hanowerze, gdzie Bushell 
i czechosłowacki pilot Jaroslav Za-
fouk wyskoczyli z pociągu i uciekli. 
Bushell i Zafouk udali się do Pragi w 
okupowanej Czechosłowacji. Korzy-
stając z kontaktów Zafouka, nawią-
zali kontakt z czeskim ruchem oporu.
Przebywali w tzw. „bezpiecznych do-
mach”, podczas gdy członkowie ruchu 
oporu przygotowywali ich w „dalszą 
podróż”. Jednak szczęścia nie mieli, 
po zabójstwie Reinharda Heydricha 
w maju 1942 roku Niemcy rozpo-
częli masowe „polowanie” na jego 
zabójców, podczas łapanki Bushell i 
Zafouk zostali aresztowani.Obaj byli 
przesłuchiwani przez gestapo. Bushell 
został ostatecznie wysłany do Stalagu 
Luft III Żaganiu, gdzie dotarł w paź-
dzierniku 1942 roku, Zafouk został 
wysłany do Oflagu IV - C w Colditz.
  Roger Joyce Bushell w obozie w 
Żaganiu został nazwany „Wielkim 
X” (ang. Big X) i był głównym 
szefem specjalizującym się w ma-
sowych ucieczkach, które miały 
miejsce w obozie. Wiosną 1943 roku 
Bushell przygotował plan „Wielkiej 
ucieczki” z obozu z Żagania. Ro-
ger Bushell i jego partner podczas 
ucieczki Bernard Scheidhauer, jako 
jedni z pierwszych opuścili tunel, 

wsiedli do pociągu na stacji 
kolejowej w Żaganiu. Zostali 
złapani następnego dnia na 
stacji kolejowej Saarbrücken, 
gdy czekali na pociąg do Al-
zacji. Bushell i Scheidhauer 
zostali zamordowani trzy dni 
później - 29 marca 1944 roku 
przez członków Gestapo. 
Było to naruszenie Konwen-
cji Genewskiej i tym samym 
stanowiło zbrodnię wojenną. 
Sprawcy zbrodni zostali po 
wojnie osądzeni i straceni 
przez aliantów.Pięćdziesięciu 
z 76 uciekinierów zginęło w 
morderstwach Stalagu Luft 
III na osobiste rozkazy Ad-
olfa Hitlera. Roger Bushell 
został pochowany na Starym 
Cmentarzu Garnizonowym w 
kwaterze Cmentarza Wojen-
nego Wspólnoty Brytyjskiej 

na Cytadeli w Poznaniu.
Jeśli jest jakaś scena z filmu wojenne-
go, która zapadła każdemu motocykli-
ście w pamięć, to jest nią bez wątpie-
nia scena pościgu motocyklowego z 
filmu „Wielka Ucieczka” w reżyserii 

John’a Sturges’a. Główny bohater 
grany przez Steve’a McQueen’a ucie-
ka motocyklem BMW po wiejskich 
drogach. Nasz bohater wybiera wspa-
niały finał, przeskakuje na motocyklu, 
ponad 3,5 metrowe ogrodzenie z drutu 

kolczastego i zaplątuje się w nie. Mało 
kto jednak wie, że Steve McQueen, 
pomimo swojej ogromnej pasji do 
motocykli, nie przeskoczył ogrodze-
nia osobiście. W rzeczywistości był 

to, międzynarodowej sławy kaskader, 
Bud Ekins – legenda wśród kalifornij-
skich motocyklistów. Dokonał tego 
na ucharakteryzowanym motocyklu 
Triumph TR - 6 Trophy o pojemności 

650 cm3. Nota bene, to on również 
prowadził Forda Mustanga 390 GT 
w filmie „Bullitt”. 

Krzysztof Kowsz

Kapitan Virgil Hilts ps. „The Cooler 
King”, wspaniała kreacja Stevena 

McQueena.

ŚLADAMI INICJATORA „WIELKIEJ UCIECZKI”     –  ROGERA JOYCA BUSHELLA

Pomnik upamiętniający „Wielką ucieczkę” znajduje się na terenach 
poobozowych w miejscu, gdzie kończył się Tunel „Harry”.

Roger Joyce Bushell - inicjator 
„Wielkiej ucieczki” ze Stalagu Luft III 

w Żaganiu.

Pomnik upamiętniający żagańską zbrodnię w Stalagu Luft III w Żaganiu, w tle 
Muzeum Jeńców Wojennych.

Zrekonstruowany Barak nr. 104, z którego w 
marcu 1944 roku, dokonano słynnej ucieczki.

Wędrowanie  „Szlakiem słynnych  postaci”

ŚLADAMI BOHATERSKIEGO OBROŃCY CZYSTOŚCI
– KS. JOHANNESA GUZY
Jeżeli mówi się o wkroczeniu Armii 
Radzieckiej do Kożuchowa w 1945 
roku, należy wspomnieć o postaci 
księdza Johannesa Guzy (1873 - 1945), 
proboszcza w Kożuchowie od 1905 
roku. Jeszcze krótko przed wkrocze-
niem Armii Czerwonej do Kożuchowa 
proboszcz Guzy otrzymał propozycję 
opuszczenia miasta przed zbliżającym 
się frontem, jednak ją odrzucił. Dzień 
wejścia Sowietów 13 lutego 1945 
roku okazał się śmiertelną pomyłką, a 
nadziei na uwolnienie już dla mieszkań-
ców Kożuchowa nie było. Całe rodziny 
odbierały sobie życie. Jedyna córka 
Schneiderów, Jutta, mająca 13 lat, była 
tak często gwałcona na oczach matki, 
że  powlekła się na strych i powiesiła 
się. W tamtych dniach zostać rozstrzela-
nym uchodziło za stosunkowo łaskawą 
śmierć. Spotykało to wielu mężczyzn 
Kożuchowa, którzy ginęli stając w 
obronie swoich rodzin, żon i dzieci. 
Proboszcz Johannes Guzy w  tamtych 
dramatycznych dniach był w pogoto-
wiu dniem i nocą, aby pomagać swoim 
parafianom, namaszczać chorych, a z 
innymi modlić się i przestrzegać przed 
popełnieniem samobójstwa. 
    W  godzinach porannych 16 lu-
tego 1945 roku proboszcz Johannes 
Guzy udał się w niebezpieczną drogę 
do katolickiego szpitala na obrzeżu 
miasta, słysząc wołanie o pomoc. Dla 
mieszkańców Kożuchowa, było nie do 
pomyślenia, że sowieccy żołnierze nie 
oszczędzili sióstr zakonnych, wdziera-
jąc się do domu dziecka i do szpitala. 

Ksiądz Johannes Guzy wiedział, jak 
wielu ludzi zostało zabitych tylko dlate-
go, że chcieli swoje córki obronić przed 
pohańbieniem. Pomimo to odważył się 
stanąć w  obronie sióstr zakonnych, a  
dzięki swojej znajomości języka pol-
skiego i rosyjskiego, robił żołnierzom 
wymówki. Jednak to nie pomogło, 
postrzelony został w  twarz przez jed-
nego z pijanych radzieckich oficerów 
Zginął z odniesionych ran 5 dni później. 
Czytamy w pracy Artura Nebelskiego 
„Męczeństwo jako wyraz wierności 

prawdzie w życiu i posłudze księdza 
Johannesa Guzy (1873 – 1945)”. 21 
lutego 1945 roku ksiądz Guzy zmarł, 
pochowano go na cmentarzu przy ul. 
Spacerowej. Warto też zaznaczyć, że 
był to niesamowicie odważny kapłan. 
Mieszkańcy nie mogli tego pojąć, że 
zabito właśnie jego. Wiedzieli przecież, 
że proboszcz nieustraszenie wypowia-
dał się z ambony przeciw zbrodniom 
faszystów, że z powodu odprawiania 
Mszy św. po polsku dla więźniów sam 
stał się przymusowym robotnikiem i 
że był nieustannie kontrolowany przez 
gestapo. Wiemy też, że faktyczne 
okoliczności śmierci księdza Johan-
nesa Guzego próbowano zatuszować, 
choćby przez zmianę daty jego śmier-
ci na wcześniejszą, przed wejściem 
Rosjan. Dopiero w latach 90 - tych to 
przekłamanie zmieniono, od wtedy na 
cmentarzu w Kożuchowie stoi też nowy 
pomnik kapłana. 14 lutego 1945 roku 
władzę administracyjną nad miastem 
przejęła rosyjska komendantura. Za-
częto sumiennie grabić miasto, a łupy 
wywożono. Mieszkańców zmuszano 
do niewolniczej pracy, setki kobiet wy-
słano m.in. do Nowej Soli, by pomagały 
w odbudowie mostu drogowego przez 
Odrę oraz rozbierały linię kolejową w 
Kożuchowie i okolicach. Mężczyzn 
wywieziono na Śląsk, m.in. do Łabęd, 
gdzie rozbierali zakłady przemysłowe, 
wielu z nich zostało wywiezionych na 
Wschód. Trudno dziś wyobrazić sobie 
te wszystkie przerażające wydarzenia, 
to wykracza poza rozum. Nie ma tutaj 

żadnego skrawka racjonalizmu. Tłuma-
czyć te działania chęcią zemsty? Ale, aż 
w takiej skali? To niepojęte. Nieludzkie. 
I trudno tłumaczyć to tym, że druga 

strona była taka sama ,albo jeszcze gor-
sza. Trudno równać rachunki cierpień.

Krzysztof Kowsz

Ks. Johannes Guzy zginął broniąc 
gwałconych zakonnic, które pełniły 
posługę w Szpitalu Elżbietanek w 

Kożuchowie.Rosjan do miasta.

Pomnik nagrobny ks. Johannesa Guzy na cmentarzu komunalnym w 
Kożuchowie. Władze komunistyczne próbowały zatuszować faktyczne 

okoliczności śmierci księdza, dlatego zmieniono datę śmierci na wcześniejszą, 
czyli przed wejściem Rosjan do miasta.

Roger Bushell został pochowany na Cmentarzu Wojennym Wspólnoty 
Brytyjskiej na Cytadeli w Poznaniu.

Pomnik upamiętniający „Wielką ucieczkę” na rynku w Żaganiu. Pomnik jest 
w formie motocyklu BMW, którym uciekał ze Stalagu Luft III - aktor Steven 

McQueen.
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niesamowitych instruktorów. Luzem 
do sprawy podchodzili wszyscy, po-
zwalając sobie stać się częścią (np. 
kołem) grupowego motoru, improwi-
zacyjnie tworząc historie indywidu-
alne i zespołowe, uwalniając emocje 
i ruch, sięgając do źródła rysownika 
m.in. na naszych twarzach. Dozna-
waliśmy oświecenia podczas gry z 
oświetleniem, głosem swoim artyku-
łując najlepsze „e” w swoim życiu i 
zagryzając je połamanym na pchle 
językiem, a po tym wszystkim tarza-
jąc się po podłodze tak, by wyrazić 
siebie. Kolejną okazją do poznawania 
fascynujących ludzi było zobaczenie 
ich na scenie; różnorodność i cieka-
wość spektakli przerosła wszelkie 
wyobrażenia. Swoimi wrażeniami 
mogliśmy podzielić się anonimowo 
za pomocą karteczek lub zabierając 
głos na wspólnych opisach insceni-
zacji. Jeszcze bardziej żywe dyskusje 
toczyły się „na kawie” w ogródku, jak 
również w zamieszkiwanych przez 
członków wielu grup pokojach w ho-
stelu. Niewątpliwie były to dyskusje 
zaledwie rozpoczęte; z krakowskich 
ulic przeniosą się na łącza interne-
towe, czy środowiska znajomych i 
przyjaciół, uczestników szóstej WTO-
OPY. Kierując się przekazaną podczas 
spotkania z Mikołajem Grabowskim 
wiedzą, że najważniejszą cechą aktora 
jest dotarcie i ukazanie na scenie pier-
wiastka swojej duszy, nie pozostaje 
nam nic innego, jak wyruszyć na jej 
kreatywne poszukiwania – wspomina 
Emilia Rutkowska
- W teatrze jestem już 4 lata i nie 
wyobrażam sobie piątku bez próby. 
Kiedy nie ma próby, to jakoś mi pu-
sto, mam za dużo czasu. Kółko jest 
oderwaniem od rutyny i codzienności, 

bo tam zawsze dzieje się coś innego, 
nowego. Pamiętam sytuację, dawno 
temu, gdy cichcem na scenę weszli 
byli członkowie kółka. Chwycili 
śmietnik i rzucili nim przez scenę. 
Kiedy rozsypywały się śmieci powstał 
tęczowy łuk. To wszystko odbyło 
się przy wtórze ryku -Zofiaaaaaaaa, 
a pani Zosia stała na schodach w 
Lubskim Domu Kultury, zakryła oczy 
i powiedziała: „O Boże! Wrócili!” - 
wspomina Emanuela Górka.
- Jestem członkiem teatru szkolnego 
od kilku lat. Pamiętam, że gdy usia-
dłam na pierwszym spotkaniu w kręgu 
z panią Zosią i częściowo zmienionym 
składem teatru to przez głowę przebie-
gła mi myśl: „Oni jeszcze nie wiedzą, 
co się święci”. Istotnie - to, co się dzie-
je na naszych próbach to entuzjazm w 
czystej postaci. Nasz teatr nie wymaga 
niesamowitych zdolności aktorskich 
ani oratorskich. Potrzebuje zupełnie 
czegoś innego: ludzi odważnych i 
odpowiedzialnych, którzy potrafią być 
kreatywni w swoim zaangażowaniu. 
Teraz, po pół roku prób, ćwiczeń gło-
su, interpretacji tekstu, dziesiątkach 
różnych pomysłów jesteśmy gotowi, 
by zaprezentować nowy spektakl, za-
tytułowany „Matnia”, który wymagał 
od nas ogromnej ilości pracy i wkładu 
emocjonalnego, co zostało zauważone 
na wojewódzkim przeglądzie teatrów 
amatorskich „Pokot”. Teatr to dobra 
inwestycja w samego siebie. Z ręką 
na sercu mogę powiedzieć, że nie 
tylko staliśmy się dla siebie bliżsi, ale 
również bardziej otwarci i wyczuleni 
na tę formę sztuki i gotowi do pracy w 
dużej grupie ludzi – wspomina Łukasz 
Wójcicki. 
- Teatr to miejsce zupełnie niepozorne. 
To tu uczymy się jak to jest być matką, 

mężczyzną, ofiarą, kobietą sukcesu. 
Dzięki temu wiemy tak naprawdę 
jak trudne i pogmatwane może być 
życie. Teatr to nie tylko sztuka, ale też 
ludzie. Znajomości, z których rodzą 
się piękne i głębokie przyjaźnie, z 
fundamentem opartym na zaufaniu i 
współpracy. To tu uczymy się odwagi, 
przełamujemy granice, „oddajemy się 
innym” zupełnie bezinteresownie. 
Co mnie trzyma? Chęć nieustannego 
poznawania świata, niekończące się 
inspiracje i ciągle rosnąca doskona-
łość. Nie widzę innego miejsca, które 
– pomimo męczących prób – uspoka-
ja. Najpiękniejsze wspomnienie? Jest 
ich kilka. Najczęściej to momenty za 
kulisami i sceny, podczas których coś 
tam nie wyszło z uwagi na tremę. Ale 
błędów nie popełnia tylko ten, który 
nic nie robi. Najważniejsze to umieć 
zamienić je w zaletę i wyciągnąć do-
bre wnioski na przyszłość, następną 
premierę, na resztę życia. Warto prze-
żyć coś takiego, przełamać granice. 
Warto spełniać marzenia – wspomina 
Oktawia Szydłowska. 
- Najprzyjemniejsze chwile w liceum 
to napięcie i przyjemność po premie-
rze, bezcenne. Mnie teatr nauczył 
odwagi i przebojowości, pokazał, że 
występy publiczne mogą być ciekawe 
i tak naprawdę bezstresowe. Teraz 
jest to dla mnie normą, jednak przed 
przygodą z teatrem było czymś bar-
dzo trudnym. No i oczywiście cała 
otoczka, którą stworzyła pani Zosia. 
To pozostanie na zawsze w mojej 
pamięci – wspomina Tobiasz Lech
- Znakomicie skonstruowany sce-
nariusz (na kanwie „Ferdydurke” 
Gombrowicza), zachowujący klimat 
gombrowiczowskiej powieści z nie-
przejaskrawionymi odniesieniami do 

współczesności był świetną zabawą 
(widownia reagowała głośnym śmie-
chem), ale i zadumą nad nieznisz-
czalnością przywar ludzkiej natury i 
trwałością systemów przez ludzi stwo-
rzonych. To już dwudziesta szósta 
premiera Zosi Zawiślak, która niestru-
dzenie od ćwierćwiecza jest konse-
kwentną animatorką ruchu teatralnego 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
i Ekonomicznych w Lubsku – tak w 
artykule o przestawieniu „Jak zachwy-
ca, jeśli nie zachwyca” pisała Cecylia 
Tęciorowska. Ta fascynacja przełoży-
ła się na zorganizowanie warsztatów 
teatralnych, które w Lubskim Domu 
Kultury prowadziła przez jakiś czas 
Ewa Lorska, zawodowa aktorka, a 
prywatnie córka C. Tęciorowskiej.  
- Myślę, że jestem szczęściarą, po-
nieważ praca jaką wykonuję jest 
moją pasją, dzięki której spełniam się 
zawodowo. „Idźcie za marzeniem – 
marzeniem o swoim teatrze!”. Tę myśl 
próbuję zaszczepić moim uczniom, 
członkom kółka teatralnego. Jest 
ona moim drogowskazem, potwier-
dzeniem, że marzenia się spełniają. 
Praca w teatrze szkolnym odkrywa 
moje drugie „ja”, moje możliwości, 
zainteresowania, wyznacza cele i 
kierunki pracy zawodowej, wzbogaca 
moją osobowość. Spotkania uczniów 

z teatrem szkolnym to wieloetapo-
wa droga rozwoju intelektualnego i 
emocjonalnego. Albowiem teatr to 
nie tylko scena i ustawione na niej 
dekoracje, aktorzy, publiczność, kur-
tyna. Teatr to proces twórczy, bardzo 
aktywny, inspirujący wszystkich jego 
uczestników, to przysłowiowa burza 
mózgów, to niepowtarzalny klimat, 
który przynosi sukcesy i porażki, 
radości i smutki; kryje liczne pułapki 
i niespodzianki, czasem prowadzi w 
ślepą uliczkę, z której jednakże za-
wsze znajdujemy wyjście. To wspól-
na, twórcza praca: nad analizą nad 
analizą tekstu literackiego, słowem, 
gestem, mimiką, ruchem, modulacją 
głosu. To mozolne dochodzenie do 
oczywistej prawdy, że teatr szkolny 
to nie „gwiazdorstwo”, ale praca 
zespołowa, przypominająca wspi-
naczkę alpinistów na szczyt, podczas 
której wszyscy wzajemnie za siebie 
odpowiadają, na siebie liczą i sobie 
pomagają. I wspólnie przeżywają 
radość sukcesu. Teatr to swoista praca 
nie tylko nad tekstem literackim, ale 
także nad sobą. To zmagania się z 
tremą, własnymi słabościami, stre-
sem. To bezustanne poszukiwanie i 
sprawdzanie się – tak swoją pracę z 
uczniami podsumowuje Z. Zawiślak. 

Zebrał. M. Sienkiewicz

Pomysłodawcą inicjatywy powstania 
Teatru „Bez Nazwy” był Stefan Cięż-
kowski. W 1994 roku dla niejednego 
ucznia Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących i Ekonomicznych w Lubsku 
rozpoczęła się przygoda, zwana „te-
atrem szkolnym”, która miała być po-
jedynczym epizodem. Grupa uczniów 
wraz z bibliotekarką, nauczycielką i 
wychowawcą Zofią Zawiślak rozpo-
częła pracę nad inscenizacją „Tristana 
i Izoldy”.W tamtym, pionierskim 
okresie, nie było nic więcej oprócz 
chęci. Nikt nie miał doświadczenia 
w pracy z teatrem szkolnym i grą na 
scenie. Liczył się entuzjazm, zapał, 
chęć wypełnienia wolnego czasu w 
sposób niekonwencjonalny, twórczy, 
chęć zrobienia czegoś nieszablono-
wego, oryginalnego.Nikt z założycieli 
nie wierzył, nie sądził, że działalność 
Teatru na stałe zostanie wpisana do 
kalendarza imprez szkolnych, że 
wzbogaci panoramę naszego miasta.
Nikomu się nie śniło, że wytrzymają 
tak długo, że stworzą tak zgrany 
zespół i że pokochają teatr. A jednak 
ziarno zostało zasiane, padło na żyzną 
glebę i wydało plon. Uczniowie głębo-
ko wzięli sobie do serca słowa Hora-
cego „Carpe diem” (chwytaj dzień, żyj 
chwilą). Każda nowa premiera była 
motywacją do dalszej pracy. 
Tytuły spektakli teatralnych, które za-
prezentował widzom Teatr „Bez Na-
zwy” na przestrzeni tych lat to m.in.: 
„Tristan i Izolda”, „Głupi Jakub”, 
„Moralność pani Dulskiej”, „Egza-
min”, „Ada to nie wypada”, „Ro-
dzina”, „Imię”, „Jak powstała rzeka 
Czerna”, „Kocham”, „Dotyk”, „Huś-
tawka”, „Egzamin 2”, „Azyl”, „My 
i oni”, „Sąsiedzi”, „Ksiądz Piotr”, 
„Pod rządami mocarzy”, „Joker”, 
„ArletteGruss”, „ZOO”, „Do budy”, 
„Matnia”, „Medeis”, „Między”, „Jak 
zachwyca, jeśli nie zachwyca”. Ty-
tuły widowisk poetyckich: „Drzwi”, 
„Barwy miłości”, „Moja wizja”, 
„Dwie miłości”, „Na miły Bóg, życie 
nie po to jest by brać”, „Wędrówką 
życie jest człowieka”, „Dajmy się 
zaskoczyć miłości”, „Niedźwię-
koszczelność codzienności”, „Quo 
vadis”, „Białe róże”, „Gdzie jesteś 
źródło”, „Pantarhei”, „Memento”, 

„Tacy sami”, „Nasza codzienność”, 
„Chodź człowieku, coś Ci powiem”, 
„Miłość niejedno ma imię”. 
- Pamiętam czasy, gdy wraz z przyja-
ciółmi i przy wielkim zaangażowaniu 
pani Zosi, jako pierwsi stworzyliśmy 
mała grupę teatralną. Początki były 
bardzo trudne. Nasze próby odbywa-
ły się w czytelni, powtarzaliśmy do 
znudzenia nawet pojedyncze słowa, 
wyrwane z tekstu. Najbardziej utkwiły 
mi w pamięci dwa zdarzenia. Pierwsze 
z nich było dla mnie bardzo wzrusza-
jące, kiedy to po premierze przed-
stawienia zobaczyłem łzy w oczach 
mojej mamy. Natomiast drugie było 
bardzo zabawne. Mieliśmy zaszczyt 
pokazać nasze „dziecko” członkom 
ZNP. Pamiętam,że w mojej roli wypo-
wiadałem słowa: „Co nie pojedliście 
już, nie napchaliście bańdziochów”. 
Kiedy prezentowałem swoją kwestię 
pan profesor Ciężkowski jadł jakąś 
kanapkę a usłyszawszy ten fragment 
omal się nie zadławił – wspomina 
Marcin Grybel.
- Wspomnienia są pamięcią duszy. W 
głębi mnie jest wiele ciepłych wspo-
mnień o teatrze w naszym liceum i 
pozostaną one na zawsze. Próby co 
tydzień, nasze naśladowanie postaci 
a później granie na scenie przed pu-
blicznością. Było to „nasze”, wszyscy 
nawzajem sobie pomagaliśmy, dys-
kutowaliśmy nad tym, jak daną scenę 
zagrać. Atmosfera, otwartość nas 
wszystkich sprawiała, że każdy czuł 
się wyjątkowy. Rozwijaliśmy w sobie 
talenty, które wcześniej nie były przez 
nas dostrzegane.Z każdym rokiem sta-
wałam się osoba bardziej pewną sie-
bie, otwartą na ludzi, mającą nadzieję. 
To tak jakbym ja sama otwierała się 
na jakieś do tej pory niedostrzegalne 
horyzonty... a początek tego wszyst-
kiego był w szkolnym niepozornym 
teatrze!Jakąż tremę przeżywaliśmy 
na myśl, że sala jest pełna widzów. 
Zadziwiające było to,że przed samym 
występem zdenerwowanie sięgało 
zenitu, a w trakcie przedstawienia 
uczucie tremy znikało. Trudno opi-
sać to wszystko, co działo się w nas, 
podczas tych występów – wspomina 
Małgorzata Nawrot.
- W czasach liceum kółko teatralne 

było dla nas odskocznią od nauki, od-
nosiliśmy sukcesy i nakręcaliśmy się 
nawzajem. Według mnie to była grupa 
najbardziej kreatywnych, zdolnych i 
nieokiełznanych ludzi w tej szkole. 
Do dziś dziwię się, jak pani Zofia 
dawała sobie z nami radę; dawaliśmy 
jej popalić. Kiedyś po dwóch, trzech 
miesiącach prób przyszliśmy do niej, 
przed premierą, powiedzieliśmy, że 
nie będziemy grać tej sztuki, bo nam 
się nie podoba. Była w szoku, nie 
obyło się bez łez. Zadeklarowaliśmy, 
że sami napiszemy scenariusz od 
nowa. O dziwo, pani Zofia zaufała 
nam. Niedługo po tym wygraliśmy 
ze swoją sztuką „Joker” Wojewódzki 
Przegląd Teatrów Amatorskich PO-
KOT 2010. I tym razem łzy u pani 
Zofii popłynęły ze szczęścia. Określę 
całą moją przygodę z teatrem kilkoma 
słowami: przyjaźnie trwające do dziś, 
umiejętność słuchania, ciężka praca, 
cierpliwość prowadzącej i zbieranina 
indywidualności złożonych przez 
panią Zofię – wspomina Wojciech 
Boberda.
- Teatr pani Zosi odegrał bardzo 
istotną rolę w moim życiu. Sprawił, 

że stałam się pewna siebie, znikła 
nieśmiałość i jestem bardziej wrażliwa 
na różne aspekty życia codziennego. 
Pamiętam jak dziś, z jaką niecier-
pliwością czekałam na piątek, dzień 
prób, gdyż wiedziałam, że spotkam 
się z „rodziną teatru”. Atmosfera na 
próbach zawsze była pogodna i zabar-
wiona humorem. Każdy mógł pokazać 
swój pomysł, podzielić się swoimi 
refleksjami i nigdy nasze spostrzeże-
nia nie poszły na marne. Świetne jest 
to,że teatr pozwala choć na moment 
wcielić się w zupełnie inną postać i 
tym samym oderwać od rzeczywi-
stości. Najpiękniejsze chwile to czas 
premiery, kiedy to wspólnie mogliśmy 
pokazać nasze dzieło. Pamiętam jak w 
jednej ze scen popłakałam się napraw-
dę. Moja mama, siedząca na widowni 
płakała razem ze mną. Była ze mnie 
bardzo dumna. Moim zdaniem teatr 
w szkole pełni funkcję terapeutycz-
ną, gdyż pozwala wyrzucić nagro-
madzone emocje, wyładować stres 
i zapomnieć o problemach. Teatr to 
siedlisko pozytywnej energii – wspo-
mina Małgorzata Bachurek.
- Kochana pani Zosiu,dzięki Pani w 

końcu udało mi się dostać do teatru! 
Co prawda nie do„Bagatela”,ale 
do„Teatr Odwrócony”. Spełniło się 
moje marzenie. Pomagam w charak-
teryzacjach, pozwalają mi przygoto-
wywać na razie mniej skomplikowane 
kreacje,proste blizny czy postarzanie 
aktorów. Udało mi się też dostać pracę 
w księgarni. Gdybym nie brała udziału 
w szkolnym teatrze,pewnie nic by z 
tego nie wyszło,nie odważyłabym się 
na nic.Nawet Pani nie wie, ile dały 
mi rozmowy z Panią, kiedy odwoziła 
mnie Pani po próbach.Dopiero teraz 
to widzę. Dziękuję pani Zosiu – tak 
wspomina swój udział w Teatrze „Bez 
Nazwy” mieszkanka Tuplic, która 
była członkiem kółka teatralnego i 
poetyckiego przez 2 lata. 
- Zaczęło się dość niewinnie, od 
nieznanego numeru dzwoniącego 
do opiekunki grupy teatralnej. Jakże 
urzekający męski głos w słuchawce 
wyartykułował, że chciałby zaprosić 
„Bez nazwy” do Krakowa na cztero-
dniowe Ogólnopolskie Spotkania Te-
atralne. O mało co nie pospadaliśmy 
z krzeseł, ale na niewypowiedziane 
szczęście, zajęliśmy siedzenia w 
pociągu i przejechaliśmy kawał Pol-
ski, aby poznać nieznane.Cztery dni 
przeżyć. Tak najkrócej i być może 
najtrafniej można opisać to, czego 
doświadczyliśmy w Krakowie. Przez 
kilkadziesiąt godzin staliśmy się 
częścią niepowtarzalnej, wtoopowej 
grupy niekonwencjonalnej, w skład 
której wchodzili młodzi ciałem i 
duchem, dla których teatr (w bardzo 
wielu odmianach) jest częścią życia. 
Dziesięć różnorodnych, amatorskich 
zespołów z całej Polski (wśród nich z 
Lubska), zgromadzonych w dogodnej 
przestrzeni do współtworzenia, do-
świadczania i przeżywania. W budyn-
ku Krakowskiego Centrum Młodzieży 
oddawaliśmy się eksperymentom 
warsztatowym, pod czujnym okiem 

W tym roku, z wiadomych przyczyn, nie dojdzie niestety do kolejnego występu Teatru„Bez Nazwy”. Premiera dwudziestego ósmego już 
przedstawienia, zatytułowanego „Co jest grane”, zaplanowana była na 19 maja. Warto dodać, że Teatr „Bez Nazwy” w ubiegłym roku 
obchodził 25 rocznicę powstania. Przy tej okazji postanowiliśmy w formie retrospektywnej przybliżyć działalność Teatru, który z wielkim 
sukcesem funkcjonuje pod patronatem Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku. 

Carpe diem, czyli Teatr „Bez Nazwy”

Przedstawienie „Między” Przedstawienie „Rodzina”

Przedstawienie „Joker” nagrodzone podczas wojewódzkiego przeglądu teatrów amatorskichPrzedstawienie „Matnia”
Przedstawienie „Arlettegruss” nagrodzone podczas wojewódzkiego przeglądu 

teatrów amatorskich

Przedstawienie „Egzamin 2” – najliczniejsza grupa teatralna w historii „Bez Nazwy”

Dzięki hojności firmy APATOR 
RECTOR z Zielonej Góry Szkoła 
Podstawowa z Oddziałami Inte-
gracyjnymi nr 3 Lubsku otrzymała 
w ubiegłym tygodniu 15 pełnych 
kompletów: komputery z moni-
torami, klawiaturami, myszkami i 
okablowaniem. Szkoła dokupiła 15 
słuchawek z mikrofonami, nauczy-
ciele wgrali filmy, które pomogą 

dzieciom bez dostępu do Internetu 
zrozumieć lepiej lekcje i łatwiej się 
uczyć. Dzieci już mają ten sprzęt u 
siebie w domach i mogą pracować. 
Część komputerów trafiła do Domu 
Dziecka w Lubsku, bo tam też 
jest wielu uczniów SP3. Dyrekcja, 
nauczyciele, rodzice i uczniowie 
bardzo dziękują przyjaciołom z 
Zielonej Góry!

Komputery od serca - Apator Rector
wspiera dzieci w nauce on - line

Dzieci pracują w domach dzięki hojności Apator Rector
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BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 348/19 o pow. 1239 m2 położona jest przy ul. Wincentego Witosa 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. 
Wincentego Witosa poprzez ustanowienie służebności drogowej przez działkę gminną oznaczoną nr 348/23. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a według 
ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RV– 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 70.480,00 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 706,02 złotych brutto. Wadium wynosi 7.000 złotych. PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 22 czerwca 2020r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac 
Wolności 1 (Ratusz). Wadium w terminie do 17 czerwca 2020r. 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).

*
BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 330/2 o pow. 2379 m2 położona jest w obrębie 0002 miasta Lubsko (na zapleczu ulicy Krakowskie Przedmieście), na skraju terenów o funkcji handlowej, usługowej, 
mieszkaniowej. Działka gruntowa w kształcie wielokąta, nieogrodzona, zadrzewiona i zakrzaczona (drzewa bez wartości przyrodniczej). Teren obniżony. Przez centralną część działki przebiegają sieci kanalizacyjne (k800, k600, k500) 
i przyłącza kanalizacji sanitarnej (k200, k150). Z istniejących w sąsiedztwie sieci technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne, wodno-kanalizacyjne i gazowe. Dostęp do drogi publicznej tj. ul Krakowskie Przedmieście 
poprzez drogę wewnętrzną usytuowaną na działce gminnej oznaczonej nr 150/2. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00054280/7. Dział III i 
IV księgi wieczystej wolny od wpisów. Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a według 
ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RIVb- 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 24 z zapisem: MN – zabudowa mieszkalna niskiej intensywności, MNU – zabudowa mieszkalno-usługowa o niskiej intensywności ,U2 – usługi nieuciążliwe, nie generujące 
znacznego ruchu kołowego. Przedmiotowa działka leży na obszarze, który został wyznaczony w uchwale Rady Miejskiej w Lubsku nr LI/262/17 z dnia 27.09.2017r., która wyznacza obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie 
gminy Lubsko, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 9.10.2015r. o rewitalizacji. Niemniej jednak Rada Miejska w Lubsku nie podjęła uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której 
mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9.10.2005r. o rewitalizacji. Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostę Powiatu Żarskiego. 
Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył 
się 27.01.2020r., drugi 22.04.2020r. i oba zakończyły się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza w trzecim przetargu wynosi 89.000,00 złotych. Wadium wynosi 10.000 złotych. Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy 
Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 03 czerwca 2020r. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 08 czerwca 2020r. o godz. 10:15 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz)

*
BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 1601/17 o pow. 2,2531 ha położona jest w obrębie Górzyn, Gmina Lubsko na terenie objętym Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną Podstrefa Lubsko. 
Działka posiada kształt prostokąta, porośnięta jest trawą i chwastami. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się działki niezabudowane z przeznaczeniem przemysłowym, użytki rolne oraz lasy. Dostęp do działki z drogi wojewódzkiej nr 
287 drogą wewnętrzną o nawierzchni bitumicznej. Z istniejących w drodze wewnętrznej sieci technicznych i komunalnych można zrealizować przyłącza: energetyczne, wodne i kanalizacyjne. Przedmiotowa nieruchomość położona jest 
na terenie objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XLIX/380/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28.04.2010 r. oraz zmienionego uchwała Nr XXIII/154/12 
Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27.06.2012 r. (Dz.Urz.Woj.Lub. z 2013 r., poz. 1166) o funkcji - teren przemysłu, składu i budownictwa. Według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem: 
RIIIb – 0,8078 ha, RIVa – pow. 0,8988 ha, RV – pow. 0,5465 ha - grunty orne. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. Opłaty związane z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolnej ponosi nabywca. 
Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostę Powiatu Żarskiego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na 
życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00018730/3. 
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej nieruchomości oraz z procedurą uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie 
KSSSE Podstrefa Lubsko – w siedzibie KSSSE S.A. w Kostrzynie nad Odrą. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20.10.1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity - DZ.U. 2019r., poz. 482, poz. 2020) zarządzającemu strefą 
przysługuje prawo pierwokupu w zakresie prawa własności i użytkowania wieczystego położonych na obszarze strefy nieruchomości. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 04.05.2020r. i zakończył się wynikiem 
negatywnym. Cena wywoławcza w drugim przetargu wynosi 420.000,00 złotych brutto (cena zawiera podatek VAT w stawce 23% zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – tekst jednolity: Dz. U. 2018.2174 
z późn. zm.). Wadium wynosi 30.000,00 złotych. Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 03 czerwca 2020r. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 08 
czerwca 2020r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).

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

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 192/2 o pow. 0,70 ha położona jest w miejscowości Dłużek, Gmina Lubsko (obręb 0006 Dłużek), w sąsiedztwie gruntów rolnych użytkowanych i terenów zabudowanych 
budynkami przemysłowymi. Działka gruntowa niezabudowana w kształcie zbliżonym do prostokąta, nieogrodzona, porośnięta wysoką roślinnością trawiastą, teren płaski. Nieruchomość bez uzbrojenia. Z istniejących w sąsiedztwie sieci 
technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne i przyłącze wodociągowe. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a według ewidencji gruntów i budynków 
Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem Bz – tereny rekreacyjne. 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 038 z zapisem: MR – zabudowa zagrodowa, MNU – zabudowa mieszkalno-usługowa o 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/00050981/3. 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 143.100,00 złotych Wadium wynosi 14.000 złotych. PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 22 czerwca 2020r. o godz. 10:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 
(Ratusz). Wadium w terminie do 17 czerwca 2020r. 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).

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

Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z dwóch działek oznaczonych nr 30/4 i nr 30/7 o łącznej pow. 1178 m2 położona jest przy ul. Kilińskiego w Lubsku (obręb 8), w sąsiedztwie gruntów nieużytkowanych, terenów 
kolejowych i terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Działki gruntowe niezabudowane w kształcie wielokąta, niezadrzewione. Działka nr 30/4 o pow. 0,0283 ha stanowi faktycznie drogę wewnętrzną umożliwiającą dostęp 
do działki głównej nr 30/7 o pow. 0,0895 ha zagospodarowanej rekreacyjnie (obecnie na terenie znajduje się wiata ogrodowa nie będąca własnością Gminy lubsko). Teren płaski sąsiadujący bezpośrednio z nasypem kolejowym. 
Nieruchomość bez uzbrojenia. Z istniejących w sąsiedztwie sieci technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne , wodno - kanalizacyjne i gazowe. 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 44 z zapisem: MN – zabudowa mieszkalna niskiej intensywności, U1 – usługi nieuciążliwe, nie generujące 
znacznego ruchu kołowego, U2 - usługi nieuciążliwe, nie generujące znacznego ruchu kołowego oraz usługi uciążliwe, generujące ruch kołowy. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00034891/7. 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 61.200,00 złotych. 
Wadium wynosi 6.000 złotych. PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 23 czerwca 2020r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium w terminie do 18 czerwca 2020r. 
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).

BURMISTRZ LUBSKA działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubsku pl. Wolności nr 1 na tablicy 
ogłoszeń wywieszone zostały na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubsko przeznaczone do sprzedaży, wynajęcia i dzierżawy.

* Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze powinny dodatkowo przedłożyć dokumenty niezbędne do ich reprezentowania tj. aktualny 
(ważny 3 m-ce) wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, zgodę właściwych organów statutowych na nabycie nieruchomości objętej przetargiem. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo 
wymagane w formie pisemnej). Osoby będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia pisemnej zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia 
współwłasności majątkowej małżeńskiej. Wadium wniesione przez wyłonionego w wyniku przetargu nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zwraca się w godzinach otwarcia kasy lub przelewem na wskazany przez nich rachunek 
bankowy, niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia lub zakończenia przetargu. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego 
termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium 
nie polega zwrotowi. Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez 
cudzoziemców (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Lubsko. Przetarg odbędzie się na 
podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1490).  Szczegółowych informacji udziela Wydział Infrastruktury 
i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lubsku – Ratusz (p. 26), tel. 68 457-61-27, 457-61-23. Ogłoszenie zostało opublikowane na gminnej stronie internetowej www.bip.lubsko.pl oraz na stronie www.monitorurzedowy.pl.

Burmistrz Lubska - Janusz Dudojć

 PRZETARGI 

Zakończyły się  rozgrywki -  spo-
wodowane epidemią koronawirusa 
-  Lubskiej Amatorskiej Ligi Piłki 
Nożnej sezonu 2019/2020. Pierwsze 
miejsce  zajęła ekipa Mmalu Żary 
przed zespołem Calegu i wicemi-
strzem rozgrywek z poprzedniego 
sezonu drużyną DO 3X. Sporą 
niespodzianką jest ostatnia pozycja 
mistrza ligi z poprzedniego sezonu 
drużyny Eurotransu Nowogród 
Bobrzański z dorobkiem jednego 
punktu. Najskuteczniejszym strzel-
cem rozgrywek został Łukasz Hass z zespołu 
Mmalu z dorobkiem 14 bramek. Zespół AC 

Żarski Team wycofał się z rozgrywek.
I.G.

 LUBSKA AMATORSKA LIGA PIŁKI NOŻNEJ
 TABELA PO RUNDZIE JESIENNEJ:

 ZESPÓŁ M P Bramki
1 Mmalu	Żary 10 27 50:15
2 Caleg 10 19 25:21
3 Do	3	X 10 17 39:28
4 Orły 10 12 28:47
5 Eurotrans	Nowogród	Bob. 10 4 23:47
6 AC	Żarski	Team 10 8 19:26

Legenda:	M	-	rozegrane	mecze;	P	-	punkty;

LUBSKA AMATORSKA LIGI PIŁKI NOŻNEJ

Polski Związek Piłki Nożnej informuje, 
że zgodnie z decyzją prezesów Wo-
jewódzkich Związków Piłki Nożnej 
podjętą 7 maja br., rozgrywki seniorskie 
w IV lidze i niższych klasach rozgryw-
kowych oraz rozgrywki młodzieżowe 
prowadzone przez Wojewódzkie Związki 

Piłki Nożnej we wszystkich kategoriach 
wiekowych zostały odwołane.
Obowiązujące rozporządzenia rządowe 
dotyczące epidemii COVID-19 unie-
możliwiały kontynuowanie rozgrywek 
w zaplanowanej pierwotnie formie. 
Jednocześnie informujemy, że za układ 

końcowych tabel 
sezonu 2019/2020 
przyjmuje się kolej-
ność drużyn w tabeli 
po ostatniej roze-
granej kolejce roz-
grywek. Drużyny 
zajmujące miejsca 
premiowane awan-
sem uzyskają awans 
do wyższej klasy 
rozgrywkowej. Po 
sezonie 2019/2020 
nie będzie nato-
miast spadków do 
niższych klas roz-
grywkowych.
Decyzje odnośnie 
rozgrywek III ligi 
mężczyzn, rozgry-
wek kobiecych oraz 
pozostałych pro-
wadzonych przez 
PZPN, zostaną pod-
jęte przez Zarząd 
PZPN podczas naj-
bliższego posiedze-
nia, zaplanowanego 
na wtorek 12 maja.
W związku z ko-
munikatem ogło-
szonym Lubuski 
Związek Piłki Noż-
nej poniżej prezen-
tujemy tabele na 
zakończenie sezonu 
2019/2020.

Komunikat PZPN ws rozgrywek niższych lig w sezonie 2019-2020.

KLASA OKRĘGOWA - TABELA PO XV KOLEJKACH:

 ZESPÓŁ M P Bramki
1 ARKA NOWA SÓL 15 37 49:16
2 ODRA NIETKÓW 15 33 40:22
3 PROMIEŃ	ŻARY 15 32 43:18
4 LZS KADO GÓRZYN 15 30 43:25
5 ODRA	BYTOM	ODRZAŃSKI 15 25 43:25
6 PIAST	CZERWIEŃSK 15 24 30:23
7 DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE 15 23 33:30
8 ZORZA OCHLA 15 21 29:29
9 DRZONKOWIANKA RACULA 15 21 40:39
10 SPROTAVIA SZPROTAWA 15 21 33:23
11 BUDOWLANI LUBSKO 15 19 19:28
12 POGOŃ	PRZYBORÓW 15 17 23:34
13 DELTA	SIENIAWA	ŻARSKA 15 17 28:38
14 MIESZKO KONOTOP 15 11 25:50
15 UNIA	KUNICE	ŻARY 15 9 17:43
16 SPARTA GRABIK 15 4 20:71

A KLASA - TABELA PO XIII KOLEJKACH:

ZESPÓŁ M P Bramki
1 CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA 13 31 41:12 
2 ZNICZ	LEŚNIÓW	WIELKI 13 25 23:17 
3 FADOM NOWOGRÓD 13 25 27:19 
4 START	ZIEL-	BRUK	PŁOTY 13 25 26:17 
5 POGOŃ	WĘŻYSKA 13 24 28:20 
6 IKAR ZAWADA 13 24 26:25 
7 SPARTA MIERKÓW 13 21 24:27 
8 RELAX	GRABICE 13 17 21:21 
9 BÓBR BOBROWICE 13 13 20:23 
10 BUDOWLANI II LUBSKO 13 13 15:26 
11 CZARNI CZARNOWO 13 13 21:28 
12 CZARNI	DRĄGOWINA 13 12 26:35 
13 BŁĘKITNI	ZABŁOCIE 13 10 21:31 
14 ENERGETYK DYCHÓW 13 7 17:35

Pierwszy zespół Budowlanych Lubsko zajął 11 miejsce , na pewno poniżej oczekiwań, ale po zmianie trenera jest nadzieja 
na wyższe miejsce w przyszłym sezonie.

Zespół LZS Kado Górzyn, 4 miejsce w tabeli jak na beniaminka bardzo dobra lokata osiągnięta w dobrym stylu.

Sparta Mierków -  podopieczni Jarosława Wysokińskiego zajęli 7 miejsce w tabeli.

10 miejsce w tabeli beniaminka żarskiej Klasy A.

Derby Gminy Lubsko  Budowlani Lubsko – Kado Górzyn.
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 SPORT 

Rozmawiamy z Julią Kowalską bram-
karką MLKS Budowlani Lubsko, jedną 
z wyróżniających się zawodniczek ekipy 
Damiana Dworczaka. 
Julia zajęła w naszym plebiscycie piąte 
miejsce.
 Julia Kowalska o :
• … tym dlaczego piłka nożna, a nie inna 
dyscyplina
Jest to sport szczególnie uprawiany w mojej 
rodzinie. Gdy gram, to czuję, że żyję, że jest 
to sport, który chcę uprawiać. Gram także w 
siatkówkę, kocham obie te dyscypliny, lecz 
piłka nożna to jest to. 
• … początkach grania w piłkę nożną
Na pewno moje początki to boisko w Biał-
kowie, tam z siostrą i kolegami graliśmy 
całymi dniami. Jeśli mówimy o początkach 
stricte piłkarskich, to moją grę i początek tej 
przygody zawdzięczam Weronice Zarzyc-
kiej - Miazek, która zaprosiła mnie na mecz, 
abym zagrała, gdyż był problem ze składem. 
Dzięki niej jestem w drużynie. 
• … swoim pierwszym trenerze
Moim pierwszym trenerem był mój tata 
Daniel, który zaszczepił we mnie miłość 
do piłki. 
• … obecnym trenerze
Obecnie posiadam dwóch trenerów, trenera 
Damiana Dworczaka, który przygotowywał 
mnie od samego początku, nauczył wielu 
rzeczy. Jest dla mnie wsparciem i pomocą 
zarówno na boisku, jak i poza nim. To dzięki 
niemu jestem tu, gdzie jestem. Jest jeszcze 
trener Albert Pachowicz, z którym trenuje już 
jakiś czas w kierunku stricte bramkarskim. 
• … tradycjach rodzinnych
Moja rodzina praktycznie od zawsze repre-
zentowała barwy Budowlanych Lubsko. 
Mój dziadek Stanisław jest czynnym sędzią 
piłkarskim. Mój tata Daniel także grał w 
piłkę w latach 90. Jest także wujek Manuel 
- bramkarz Budowlanych, obecnie zawod-
nik Promienia Żary. Moja młodsza siostra 
także jest zawodniczką Lubska, tak jak ja. 
Mam wielką nadzieję że ta tradycja będzie 
ciągnięta dalej. 
• … porównywaniu do Manuela Kowal-

skiego
Nie przeszkadza mi to, że jestem do niego 
porównywana, wręcz przeciwnie bardzo 
mnie to motywuje do dalszego działania. 
Jestem nieco inna od wujka, podglądam 
jego zachowania w bramce, staram się wy-
konywać mniej więcej to, co on, lecz zdaję 
sobie sprawę z tego, że dużo muszę jeszcze 
trenować, aby posiadać takie umiejętności. 
• … swoim charakterze
Jestem normalną dziewczyną, staram się 
dużo pomagać innym, gdy ktoś prosi mnie 
o pomoc, zawsze pomogę i wysłucham, 
jestem otwarta i towarzyska. Staram się być 
bezkonfliktowa. 
• … swoich najmocniejszych stronach na 

boisku
Według mnie moją mocną stroną jest gra 
nogami oraz to, że potrafię przewidzieć różne 
sytuacje na tyle, abym mogła im zapobiec.
• … słabych, o ile są
Moje słabe strony na pewno są, lecz staram 
się je powoli eliminować.
• … Budowlanych Lubsko
Jest to mój pierwszy klub. W klubie panuje 
miła atmosfera, potrafimy sobie pomagać. 
Zawodniczki i zawodnicy to bardzo sympa-
tyczni i zabawni ludzie. 
• … rozwoju piłki kobiecej w ostatnich latach 
w Lubsku
W Lubsku kobieca piłka nożna rozwija się 
powoli. Dzięki trenerowi Damianowi zmie-
rza to w bardzo dobrym kierunku. 
• … problemach piłkarstwa kobiecego w 
Lubsku 
Problemem piłkarstwa kobiecego w Lubsku 
na pewno jest brak dziewczyn, które mo-
głyby grać. Chętnych może i mamy, ale jak 
przychodzi co do czego.....
 Dziewczyny, to nic strasznego naprawdę. 
Każda nowa osoba zostaje przyjęta ciepło. 

Moja siostra widząc, że gram, także chciała 
spróbować, teraz gra już długo, rozwija się 
i jest zadowolona. Zapraszamy serdecznie. 
Kolejnym zasadniczym problemem jest to, 
że nie zawsze jesteśmy doceniane, mam 
nadzieję, że tym poprzednim jak i nadcho-
dzącym sezonem udowodnimy, że możemy 
i zasługujemy na więcej uwagi. 
• … koronawirusie i treningach w czasie 
kwarantanny
Koronawirus pokrzyżował nam plany: 
zatrzymanie treningów, wstrzymanie sezo-
nu - to było dla nas ciężkie. Ale podczas 
kwarantanny trenowałam z siostrą na naszym 
podwórku, nie chciałyśmy, aby cały okres 
przygotowawczy poszedł w piach.
• … wznowieniu treningów
Wznowienia treningów oczekuję cały czas. 
Już powoli zaczynamy treningi w małych 
grupach, lepsze to niż nic. Najbardziej cieszy 
mnie fakt, iż będę mogła zobaczyć się w 
końcu z dziewczynami z drużyny. 
• … tym, jak łączy naukę z uprawianiem 
sportu
Uprawianie sportu nie koliduje w żaden 

sposób z moją nauką. W szkole mam bardzo 
dobre stopnie. Według mnie po prostu wy-
starczy rozplanować sobie czas, dzięki temu 
mam chwile, gdy mogę zająć się swoimi 
innymi pasjami. Dla chcącego nic trudnego. 
• … tym, czy wiąże przyszłość z footballem
Wiąże z tym sportem swoją przyszłość, 
chciałabym dojść jak najdalej się da, kto wie, 
może jakiś duży klub albo reprezentacja. To 
są marzenia każdego, kto gra w piłkę, a jak 
będzie, to czas pokaże. Fajnie by było gdyby 
dziewczyna z naszego regionu pojawiła się 
na czołówkach stron gazet w kraju. Trzeba 
tylko pracować i dążyć do celu, wtedy nawet 
nasze najskrytsze marzenia się spełniają. 
• …czy ma pozasportowe zainteresowania
• Interesuję się podróżami, wizażem i kulturą 
krajów azjatyckich. Miłość do wędrówek 
czuję od dziecka, gdyż jeździłam z tatą w 
trasy. Byłam w różnych miejscach, widzia-
łam różnych ludzi i różne kultury. Japonia, 
Korea i Chiny to kraje, które pociągają mnie 
najbardziej. Ich zwyczaje, tradycje, kultura, 
język, moda oraz uroda ludzi to coś innego 
od tego, z czym spotykam się na co dzień. 
Makijaż jest dla mnie czymś, co potrafi mnie 
odstresować. Jest to porywające, bo makija-
żem czy stylizacją potrafimy zmienić wygląd 
człowieka nie do poznania. 
• …bez czego nie wychodzi z domu
Na pewno z domu nie wyjdę bez telefonu 
i słuchawek. 
• …co czyta, ogląda, słucha
Uwielbiam czytać kryminały, jestem ich 
wielką fanką. Oglądam dużo horrorów i 
romansów, są to moje ukochane gatunki. 
Słucham zagranicznej muzyki, najczęściej 
jest to Kpop, lubię także polski rap. 
• …gdzie skieruje swe pierwsze kroki słysząc 
„Zagrożenie koronawirusem minęło”
Swoje kroki skieruję automatycznie na bo-
isko i trening, tęsknię za tym i chcę do tego 
jak najszybciej wrócić. 
Myślę, że wielu czytelników ML podziela 
Twe pragnienia. W ich imieniu i własnym 
dziękuję za wywiad. 

I.G.

Dziewczyny- piłka - to nic strasznego naprawdę...

 Julia Kowalska 
bramkarka 
Budowlanych 
Lubsko, kontynuuje 
tradycje rodzinne.

 Julia Kowalska - Pewny chwyt i piłka 
ląduje w objęciach naszej bramkarki.

• Jestem…..Erwin Mróz, zawodnik 
Kado Górzyn. 
• Piłka nożna jest... moją pasją.
• Nie lubię grać przeciwko……. ze-
społowi, który gra brzydko, czysto 
fizycznie, opierając swoja siłę na walce 
wręcz, często zachowując się przy tym 
niesportowo.
• Lubię grać przeciwko……..moc-
niejszym drużynom na papierze, bo 
podczas takiego meczu adrenalina oraz 
motywacja jest bardzo duża, a dobry 
wynik daje niesamowitą satysfakcję.
• Mój najlepszy mecz to…… Kado 
Górzyn - Mieszko Konotop 
(I kolejka w Kl. Okręgowej wygrana 
Kado 3:0 – red.)
• Najsłabszy mecz jaki rozegrałem 
to…… Budowlani Lubsko - Kado 
Górzyn ( 3:2 dla Budowlanych – red.)
• Najlepszym zawodnikiem przeciwko 
któremu grałem jest…… Arkadiusz 
Żyluk (były zawodnik Budowlanych 
Lubsko, Promienia Żary i Górnika Po-
lkowice, obecnie grający trener Bobru 
Bobrowice – red.)
• Najlepsi kibice są w….. Górzynie.

• Nie wyjdę z domu bez….. dobrego 
nastawienia.
• Najukochańszą osobą na świecie 
jest……moja córka.
• Całuję….. moją kobietę.
• Nigdy nie zrobię rzeczy które…… 
sprawią komuś przykrość.
• Moja ulubiona potrawa to……pizza.
• Gdy życie wróci do normalności to….. 
wrócę do normalności i będę cieszył się 
każdą chwilą.

Dziękuję za wywiad i życzę spełnienia 
właśnie tych planów w imieniu wła-
snym i czytelników . 

I.G. 

• Lubię gdy kibice….. pozytywnie dopin-
gują swój zespół.
• Nie podoba mi się gdy kibice……
wulgarnie odnoszą się do zawodników.
• Gdy miną obostrzenia z powodu ko-
ronawirusa to powiem chłopakom w 

szatni że,……zaczynamy nowy rozdział i 
musimy pokazać na nowo, że nie jesteśmy 
przypadkowo w tej lidze.
• Uśmiecham się, gdy trener mówi….. iż 
dobrze zagrałem.
• Zaciskam zęby, gdy słyszę od trenera…..

słowa krytyki.
• Przestanę grać w piłkę gdy……zdrowie 
i organizm odmówią mi posłuszeństwa.
• Uśmiecham się, bo jestem…… szczęśli-
wym i pozytywnie do życia nastawionym 
człowiekiem.

• Krzyczę gdy…..coś mi nie wychodzi i 
nie mogę sobie z tym sam poradzić.
• Kiedy deszcz leci mi na głowę to…… 
jestem szczęśliwy!!!
• Gdy słońce mocno przygrzewa to….. 
oblewam się zimną wodą.

• Jestem ……. Michał Galik, zawodnik LZS 
KADO Górzyn.
• Piłka nożna jest dla mnie ….. częścią mo-
jego życia i sprawia mi wiele przyjemności.
• Lubię grać przeciwko ……silniejszej dru-
żynie, bo zdobywam kolejne doświadczenie.
• Mój najlepszy mecz to ……spotkanie prze-
ciwko dawnej drużynie Unii Żary (Kunice), 
wtedy III liga, mecz pucharowy, w którym 
zdobyłem zwycięską bramkę w końcówce 
spotkania na 2:1- grałem wtedy w Budow-
lanych Lubsko.
• Najsłabszy mecz jaki rozegrałem to… my-
ślę, że nie ma takiego meczu, gdyż w każdym 
daję z siebie 100%.
• Najlepszym zawodnikiem, przeciwko któ-
remu grałem był …. nie przywiązuje do tego 
wagi, a grałem przeciwko ligowcom.
• Najlepsi kibice są w……Górzynie.
• Lubię gdy kibice …mają pojęcie o piłce 
nożnej.
• Nie podoba mi się ,gdy kibice …. nie mają 
pojęcia o grze w piłkę nożną i bezsensownie 
wydzierają się z trybun.
• Gdy miną obostrzenia z powodu korona 
wirusa, to powiem chłopakom w szatni, że 
……dobrze ich widzieć i zaczynamy treningi.
• Uśmiecham się gdy trener mówi, iż …
rozegrałem dobry mecz.
• Zaciskam zęby, gdy słyszę od trenera …że 

możemy dać z siebie więcej.
• Przestanę grać w piłkę gdy ….zdrowie mi 
na to nie pozwoli.
• Uśmiecham się, bo …jestem szczęśliwym 
ojcem.
• Krzyczę, gdy ….. możemy dać z siebie na 
boisku więcej, a tego nie robimy.
• Kiedy deszcz leci mi na głowę to ….. jestem 

mokry.
• Gdy słońce mocno 
przygrzewa to …. 
ciężko się biega.
• Nie wyjdę z domu 
bez … portfela i te-
lefonu.
• Najukochańszą 
osobą na świecie jest 
… mój synek.
• Całuję …jego (syn-
ka) małe piłkarskie 
nóżki i żonę przed 
wyjściem na mecz.
• Nigdy nie zrobię 
…150 pompek na-
raz.
• Moja ulubiona 
potrawa to …zupa 
gulaszowa.
• Gdy życie wróci do 
normalności to …

pojadę z rodzinką na wycieczkę.

Dziękuje bardzo za wywiad i życzę w imie-
niu swoim i czytelników jak najszybszego 
powrotu do normalności i udanej wycieczki 
w rodzinnym gronie, a na niwie sportowej 
jeszcze lepszego miejsca w tabeli.

I.G. 

JESTEM SZCZĘŚLIWYM OJCEM

Rozmawiamy z Krystianem Kurasiem 
zawodnikiem UKS ZST Lubsko, uczniem 
Technikum Elektrycznego w ZST, pod-
opiecznym Mirosława Sawickiego.

Magazyn Lubski: Gratulujemy wysokiego 
miejsca w naszym plebiscycie, jak odebrałeś 
wiadomość, że zająłeś w nim ósme miejsce?
Krystian Kuraś: Byłem szczęśliwy, że wsze-
dłem do pierwszej 10. Gdybym nie trenował, 
nigdy nie stanąłbym obok innych wielkich 

sportowców z naszego miasta.

ML: Skąd pojawiło się u Ciebie zaintereso-
wanie zapasami?
KK: Zainteresowanie pojawiło się w 2 klasie 
podstawówki, kiedy trener Mirosław Sawicki 
opowiadał, jak to jest na treningach zapaśni-
czych. Powiedział, że każdy może spróbo-
wać. Dziewczyny też. Byłem ciekawy jak to 
wszystko wygląda. Okazało się, że treningi 
są ciekawe, wszechstronne, chociaż ciężkie.

ML: Jak długo trenujesz zapasy i kto był i 
jest Twoim trenerem?
KK: Zapasy trenuję około ośmiu lat, moimi 
trenerami są Mirosław Sawicki, Michał 
Świerczyński oraz Paweł Szaja.

ML: Ile stoczyłeś walk, ile wygrałeś, a ile 
przegrałeś, w jakiej walczysz wadze?
KK: Trudno policzyć ile razy wychodziłem 
na matę do walki. Zaliczyłem wiele turniejów. 
Na każdym 2 do 5 walk w zależności od tego, 
czy udało mi się dojść do finału, czy nie. 
Obecnie startuję w wadze do 100 kg.

ML: Jak przebiegała Twoja dotychczasowa 
kariera zapaśnicza?
KK: Dotychczasowa kariera w zapasach to 
niekończące się pasmo wyjazdów na zawody, 
konsultacji treningowych, treningów w różnej 
formie oraz zgrupowań. No i wszystko to 
trzeba pogodzić jeszcze ze szkołą. Ogólnie 
ogrom pracy. Są jednak przyjemne chwile. 
Te ostatnie, to kiedy stanąłem na 3miejscu 
Międzynarodowych Mistrzostw Polski 
Juniorów Młodszych, które odbyły się w 
Raciborzu. Turniej odbył się w lipcu 2019r. 
Większość moich kolegów odpoczywała już 
podczas wakacji, a ja wylewałem siódme poty 
na turnieju. Opłaciło się. Jestem medalistą 
Mistrzostw Polski. Wywalczyłem brązowy 
medal. Druga chwila, którą zapamiętam na 
zawsze to ostatni Puchar Polski, który odbył 
się w Warszawie tuż przed pandemią - 28 
luty do 1 marca 2020r, kiedy to wywalczyłem 
awans do Mistrzostw Polski. Znalezienie się 
wśród 10 najpopularniejszych sportowców 
Lubska to również ogromna nobilitacja.

ML: Czy przynależysz do jakiegoś klubu?
KK: Tak przynależę do UKS ZST Lubsko. 
Klub mieści się przy Zespole Szkół Tech-
nicznych w Lubsku. Uczęszczam do 1 klasy 
Technikum Elektrycznego w ZST.

ML: Czy przegrane pojedynki Cię motywują, 
czy zniechęcają do dalszych treningów?
KK: Zawsze przegrany pojedynek mnie 
motywuję do większej pracy. Często walki 
nagrywamy z trenerem. Po turnieju oglądamy 
i wyciągamy wnioski. Wiem, jakie błędy 

popełniłem i staram 
się to poprawić na tre-
ningach. 

ML: Czy zapasy są 
ciężkim sportem dla 
młodego chłopaka?
KK: Myślę, że nie są. 
Trzeba tylko chcieć i 
umieć się zmęczyć. Z 
pewnością kształtują 
ciało. Po latach tre-
ningu wiem, że jestem 
silniejszy, szybciej bie-
gam i jestem bardziej 
zdyscyplinowany.

ML: Kto jest Twoim 
sportowym idolem?
KK: Moim idolem 
sportowym jest Conor 
McGregor( irlandzki 
zawodnik mieszanych 
sztuk walki (MMA) 
wagi piórkowej, lek-
kiej i półśredniej, zna-
ny z niekonwencjo-
nalnego stylu walki 
oraz nokautującego 
ciosu. – red)

ML: Jakie plany masz 
na przyszłość, jeżeli 
chodzi o zapasy?
KK: Moje plany na 
przyszłość to jak naj-

szybciej wrócić do treningu na sali z moimi 
kolegami klubowymi. Trening indywidualny 
w czasie pandemii to nie wszystko. Potrzebne 
jest doskonalenie techniki i taktyki walki 
zapaśniczej, a tego indywidualnie nie wytre-
nuję. Chcę się przygotować do MP i w nich 
wystartować, jeśli będzie już znany termin 
ustalony przez Polski Związek Zapaśniczy i 
Ministerstwo Sportu.

ML: Jak często trenujesz i jak wygląda 
trening zapaśnika ?
KK: Trenuję trzy razy w tygodniu (ponie-

działek, środa oraz piątek). Trening zawsze 
rozpoczynamy od rozgrzewki. Po rozgrzewce 
zaczynamy pracować na macie tzn. do-
skonalimy techniki zapaśnicze, poznajemy 
nowe, toczymy walki treningowe, ćwiczymy 
akrobatykę, gimnastykę, jak również przepro-
wadzamy trening siłowy z partnerem. Koniec 
treningu to często obwody ćwiczebne. Ich 
rodzaj i natężenie dozuje trener, często patrząc 
na grymas rysujący się na naszych twarzach 
po zejściu z maty. Oprócz treningów w trak-
cie roku szkolnego trenuję również podczas 
wakacji i ferii zimowych na zgrupowaniach 
i konsultacjach treningowych, bardzo często 
z innymi klubami.

ML: A jak wygląda trening w czasie kwa-
rantanny?
KK: Staram się co 2 dni wykonywać ćwi-
czenia gimnastyczne w domu. Jest to zestaw 
treningowy pobudzający mięśnie obręczy 
barkowej, nóg, brzucha i pleców. Do tego 
symulacja wkrętów do rzutów, w trakcie 
których zapamiętuję ułożenie ramion, tułowia 
i nóg do wykonania danej techniki. Wkrótce 
wskoczę na wyższy poziom pracy trenin-
gowej. Po konsultacji z trenerem zestawy 
ćwiczeń będę wykonywał codziennie. To 
spowoduje, że utrzymam formę, nie zrobię 
kroku w tył.

ML: Czym zajmujesz się poza sportem?
KK: Po za treningami uczę się programo-
wania.

ML: Jakiej muzyki słuchasz najchętniej?
KK: Najchętniej słucham muzyki Eminem’a

ML: Czy stosujesz jakąś specjalną dietę? Jaka 
jest Twoja ulubiona potrawa?
KK: Aktualnie nie stosuję żadnej diety. Moim 
ulubionym daniem jest kurczak z warzywami 
zapiekany na patelni. 

ML: Dziękujemy za rozmowę i życzymy 
zdrowia i spełnienia wszystkich sportowych 
marzeń.

I.G.

Moje plany na przyszłość? Jak najszybciej wrócić do treningu.

Michał Galik - jak zwykle 
nieustępliwy i twardo 
walczący o każdą piłkę.

Michał Galik - tym 
razem bramkarz 

okazał się lepszy. Michał Galik. 

Erwin Mróz – piłka 
nie przeszkadza mu 

w grze.
Erwin Mróz – ciężko 

mu zabrać piłkę.

Byłem szczęśliwy, że wszedłem  
do pierwszej dziesiątki.

NIE JESTEŚMY PRZYPADKOWO W TEJ LIDZENIE JESTEŚMY PRZYPADKOWO W TEJ LIDZE

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

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

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

BADANIA KIEROWCÓW WSZYSTKICH KATEGORII

KRZYŻÓWKA	NR	5	(352)	2020	r.

Poziomo: 1. Rzymska bogini 
urodzajów, 7. Żaba szponiasta, 
8. Wykaz, spis, 9. Przestarzałe 
zamieszanie połączone z hała-
seem, 10. Cyrkowa siatka, 11. 
Stan pogody, nastrój, 14. Ta-
siemka fartucha, 17. Dolna część 
płaszcza, 19. Kleją siędziecku do 
snu, 20. Apopleksja czyli ... mózgu, 
21. Drzewo iglaste, żywotnik, 
22. Miasto na Wyżynie Lotaryń-
skiej, 23. Nocny ptak, 24. Pilarka 
ramowa, 27. Piwo belgijskie, 
serwowane w specjalnych tra-
dycyjnych szklankach, 31. Złota 
z bajki, 32. Może być jarzynowa, 
śledziowa, 33. Nick, amerykański 
aktor, 34. Główna rzeka Birmy, 
35. W oknie celi.
Pionowo: 1. Obowiązuje księży, 
2. Zapiekanka z ryżem, 3. Stolica 
Lakonii, 4. Przyjmuje wpłaty i 
wypłaca pieniądze, 5. Jednost-
ka pojemności elektrycznej, 6. 
Biblijna żona Jakuba, 12. Rodzaj 
czapki, 13. Minerał, fosforan 
wapnia, 15. Popisy kowbojów, 16. 
Dozorca, opiekun słoni, 18. Stary 
wysłużony statek, 23. Stanisław, 
filozof, działacz i pisarz polityczny 
(1755-1826), 25. Bunt, rokosz, 
26. Czasowe lokum, 28. Ozdobne, 
wypełnienie okna, 29. Zaworek, 
kurek, 30. Miasto w Mongolii.
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NAGRODY KSIĄŻKOWE UFUNDOWAŁA

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

Godziny otwarcia:
Pn.-Pt. 1000 - 1800

Sb. 1000 - 1400

Składniki: 
• 0,5 kg polędwiczki wieprzowej,
• kozi ser,
• żurawina do mięs i serów,
• olej do smażenia,

Przygotowanie i smażenie 
polędwiczek wieprzowych
• Polędwiczkę wieprzową opłucz 
pod bieżącą wodą i pozostaw do 
wysuszenia.
• Mięso pokrój na plastry o grubości 
około 1,5-2 centymetry.
• Każdy plaster lekko dociśnij i roz-

gnieć dłonią.
• Otrzymane kotleciki dopraw pie-
przem i solą – pozostaw w lodówce 
na ok. 1godz.
• Rozbite polędwiczki wieprzowe 
smaż na gorącym tłuszczu. Po 2 mi-
nutach przewróć je na drugą stronę.
• Na usmażoną polędwiczkę nałóż 
koziego sera (1 łyżeczka) i znów 
smaż 2 minuty.
• Polędwiczki smaż do momentu, w 
którym boki zaczną się robić jaśniej-
sze, a wierzch i spód polędwiczek 
ładnie się zarumieni. Łącznie zajmie 
Ci to około 4 minuty.
• Po usmażeniu warto pozostawić 
polędwiczki na patelni lub na talerzu, 
aby mięso chwilę odpoczęło.

KULINARNE SMAKI … REDAKTORÓW MAGAZYNU LUBSKIEGO
DZIŚ POLĘDWICZKI Z ŻURAWINĄ I PIECZONYMI ZIEMNIAKAMI
wg. red. Ireneusza Gumiennego: Przepis na pieczone ziemniaki 

z ziołami
Składniki:
• 6 dużych ziemniaków,
• olej,
• sól,
• pieprz,
• bazylia,
• zioła prowansalskie,
• gałka muszkatołowa,
• oregano,

Przepis na pieczone ziemniaki 
z papryką
Składniki:
• 6 dużych ziemniaków,
• olej,
• sól,
• pieprz,
• papryka wędzona,
• papryka ostra,
• czubryca czerwona,

Jak zrobić pieczone ziemniaki?
• Ziemniaki dokładnie wyszoruj i nie obieraj, ponieważ 
upieczone ze skórką będą jeszcze smaczniejsze.
• Pokrój je na kawałki. Teraz kawałki ziemniaków wrzuć 
do miski. Polej je oliwą i obsyp obficie przyprawami.

• Blachę do pieczenia wyłóż papierem, przełóż na nią 
ziemniaki. Piekarnik rozgrzej do 180 stopni. Pieczone 
ziemniaki muszą w nim przebywać przez 30-40 minut.
• Sprawdzaj widelcem, czy są już wystarczająco miękkie. 

ŻYCZYMY SMACZNEGO!!!


