
NR 6 (353) ROK XXIX
CZERWIEC 2020

ISSN 1425-3178
cena 3,50 zł

MIASTA PARTNERSKIE:

www.facebook.com/MagazynLubski

FORST BRODY VLOTHO MASNY

30 LAT SAMORZĄDU HAT-TRICK WZNAWIA TRENINGI

MAŁPA
MARCIN MIERZWIAK
UL. ŚRÓDMIEJSKA 18, 68-300 LUBSKO
TEL. 68 457 40 97

Sprzedaż - Serwis - Naprawa

Urządzenia fiskalne,
Laptopy, Komputery

SUPER
CENY!

Lubsko
ul. Emilii Plater 17c
tel. 683720598
po-pt 10-17
sob 10-13

MEBLE FORTE

Danie dnia Danie dnia 1515złzł
DOWÓZ!DOWÓZ!

tel. 791 195 183tel. 791 195 183

CZYTAJ STR. 4-5 CZYTAJ STR. 22
ŚLADAMI CIEKAWYCH POSTACI

CZYTAJ STR. 18-21

FENOMEN FENOMEN 
97-LATKI97-LATKI
 czyli pani Regina  czyli pani Regina 

 i jej działka  i jej działka 

BIEGACZE   TO BIEGACZE   TO 
WYJĄTKOWI   WYJĄTKOWI   
LUDZIE  LUDZIE  
Z    POZYTYWNĄZ    POZYTYWNĄ
ENERGIĄENERGIĄ

 str. 10-11

MÓJ   IDOLMÓJ   IDOL
TO   TATATO   TATA  str. 22

 str. 8-9 PINGPONGOWYPINGPONGOWY
DWUGŁOSDWUGŁOS  str. 23

MELDOWAŁEM MELDOWAŁEM 
SIĘ   DZIADKOWI SIĘ   DZIADKOWI 
PIŁSUDSKIEMUPIŁSUDSKIEMU

 str. 15



2 3M AGAZ Y N LUBS KI  NR 6/2020 (353)MAGAZYN LUBSKI  NR 6/2020 (353)

Wciąż trwa dyskusja na temat zmian 
organizacyjnych w zarządzaniu wiej-
skimi świetlicami i placami zabaw?
Zmian dokonaliśmy z myślą o przy-
wróceniu ładu i porządku organi-
zacyjnego i technicznego w zarzą-
dzaniu obiektami oraz zapewnieniu 
bezpieczeństwa ich użytkownikom. 
Uważam, że rozwiązania, które stosu-
jemy są dobre. Jednak przez to, że są 
inne niż dotychczas, wywołują burzę 
komentarzy. Zmiany często są trudno 
akceptowalne. Dzieje się tak dlatego, 
że z natury nie lubimy zmian, ponieważ 
każda zmiana, to nieznane, a to rodzi 
obawy. Wierzę jednak, że z czasem 
społeczność wsi uzna i dostrzeże, że 
są to zmiany na lepsze.
Dlaczego świetlice zostały przekazane 
pod zarząd Zakładowi Gospodarowa-
nia Mieniem Komunalnym?
Zaraz po objęciu urzędu Burmistrza 
Lubska, na zlecenie Wojewody Lubu-
skiego po tragicznych wydarzeniach, 
które miały miejsce w naszym kraju, 
dokonaliśmy przeglądów wszystkich 
gminnych obiektów użyteczności 
publicznej o charakterze rekreacyj-
nym, sportowym i kulturalnym. Po 
zakończeniu czynności kontrolnych 
otrzymałem m.in. raport o stanie 
świetlic wiejskich, który wykazał wiele 
nieprawidłowości. Analiza dowiodła, 
że dla świetlic wiejskich nie było 
prowadzonych książek obiektów od 
2011 roku. Stan niektórych świetlic 
określono jako zły, a do większości 
zdefiniowano zalecenia remontowe.
Zakład Gospodarowania Mieniem 
Komunalnym, z racji wykonywanych 
zadań, posiada bardzo duże doświad-
czenie w zarządzaniu nieruchomo-
ściami. Na koniec 2019 roku Zakład 
zarządzał 38 budynkami mieszkalny-
mi i użytkowymi oraz 525 lokalami 
mieszkalnymi w budynkach wspólnot 
mieszkaniowych (red. obiekty sta-
nowiące własność Gminy Lubsko). 
Zakład zatrudnia techników – osoby z 
doświadczeniem oraz wiedzą specja-
listyczną także w branży budowlanej. 
Obecnie każdy obiekt ma założoną 
książkę obiektu, która jest prowadzo-
na na bieżąco. Zakład odpowiada za 
realizację okresowych, wynikających 
z przepisów prawa budowlanego prze-
glądów budynków.
Decyzja o przekazaniu świetlic wiej-
skich w zarząd ZGMK była podykto-
wana głównie zapewnieniem dbałości 
o bezpieczeństwo użytkowników 
świetlic. Uważam także, że takie roz-
wiązanie zapewnia lepszą organizację 
funkcjonowania tych obiektów.
Jest opracowany regulamin korzysta-
nia ze świetlic wiejskich, z którego 
wynika, że korzystanie ze świetlic na 
potrzeby sołectwa jest nieodpłatne, 
a powstałe koszty pokrywa Gmina, 
natomiast korzystanie ze świetlic w 
celach komercyjnych jest możliwe 
za odpowiednią opłatą wynikającą z 
przyjętego cennika.
A co z placami zabaw?
Każdy plac zabaw, to odrębny obiekt 

budowlany, który powinien mieć 
prowadzoną książkę obiektu oraz dla 
którego powinny być prowadzone 
okresowe przeglądy wynikające z 
prawa budowlanego.
Tutaj sytuacja była podobna jak ze 
świetlicami. Place zabaw nie miały 
prowadzonych książek obiektów. Dla 
poprawy tej sytuacji przekazałem więc 
zadanie utrzymania placów zabaw 
w zakresie okresowych przeglądów, 
doraźnych kontroli, konserwacji urzą-
dzeń, wykoszeń terenów Ośrodkowi 
Sportu i Rekreacji.
Temat wykoszeń zielonych terenów 
wiejskich także wzbudza wiele emocji? 
Dlaczego Gmina bierze to zadanie na 
siebie?
Gmina Lubsko realizuje swoje zadania 
w zakresie pielęgnacji zieleni w od-
niesieniu do terenów gminnych, które 
nie mają odrębnego zarządcy. Należy 
zauważyć, że tereny, dla których 
zarządcą są jednostki organizacyjne, 
utrzymywane są przez te jednostki. Dla 
przykładu: o tereny OSiRu dba OSiR, 
za tereny przyległe do Biblioteki, LDK, 

MGOPS-u, przedszkoli, czy szkół pod-
stawowych, odpowiadają dyrektorzy 
tych jednostek. Za pozostałe tereny 
gminne odpowiada Gmina, która zleca 
prace pielęgnacyjne Spółce PGKiM. 
Dotychczas Gmina dbała o wykoszenia 
terenów zielonych w mieście. Obecnie, 
by zapewnić wszędzie równe standar-
dy, rozszerzyliśmy zakres i objęliśmy 
usługą całą Gminę.
Zrobiliśmy to także z myślą o tym, by 
odciążyć sołtysów. Poza tym, uważam, 
że uczciwym i sprawiedliwym rozwią-
zaniem jest, aby Spółka odpowiadała 
za pielęgnację zieleni terenów gmin-
nych na całym jej obszarze.

Tutaj ważna jest także kwestia odpo-
wiedzialności za ewentualne szkody. 
Dotychczas wykoszeń dokonywali 
sołtysi lub na ich prośbę mieszkańcy 
wsi. Gdyby zdarzył się wypadek w 
wyniku którego ucierpiałaby osoba 
fizyczna lub byłaby szkoda na mieniu 
– kto wówczas ponosiłby odpowie-
dzialność? Kiedy Gmina zleca zadanie 
Spółce, sytuacja jest klarowna, bo 
wówczas odpowiada Spółka, która jest 
ubezpieczona od takich ryzyk.
Często słyszy się pytanie: po co 
Burmistrz przekazał nadzór nad świe-
tlicami i placami zabaw innym jednost-
kom? Wg sołectw, było dobrze, kiedy 
zadania te były w Urzędzie?
Trzeba zrozumieć, że Gmina działa 
poprzez swoje jednostki organizacyjne. 
Urząd Miejski w Lubsku ma swoje 
zadania, które realizuje. Zakład Go-
spodarowania Mieniem Komunalnym 
jest powołany m.in. do zarządzania 
nieruchomościami gminnymi, nato-
miast Ośrodek Sportu i Rekreacji został 
powołany do zaspokajania zbiorowych 
potrzeb mieszkańców gminy Lubsko 

w zakresie kultury fizycznej i sportu, 
w tym także do utrzymania terenów 
rekreacyjnych i urządzeń sportowych. 
Uważam zatem, że wprowadzone 
przez nas zmiany jedynie porządkują 
wcześniejszy stan. Gmina przekazała 
jedynie realizację zadań swoim jed-
nostkom, które do realizacji takich za-
dań zostały powołane, co wynika z ich 
statutu. Jak wskazano wcześniej – nie 
wszystko dotychczas funkcjonowało 
prawidłowo. Dokonana zmiana ma 
poprawić ten stan.
Burmistrz Lubska
Janusz Dudojć
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 POLITYKA  POLI TYK A 

MIESZKAŃCY PYTAJĄ O SPRAWĘ 
WIEJSKICH ŚWIETLIC I PLACÓW 
ZABAW – BURMISTRZ LUBSKA 
JANUSZ DUDOJĆ ODPOWIADA

Za nami półrocze 2020 roku, w per-
spektywie sesja absolutoryjna Rady 
Miejskiej w Lubsku. Czas podsumo-
wań i oceny - co zostało zrobione, a 
co nadal przed nami.
2019 rok był wyjątkowo trudny, 
zwłaszcza, że dużym obciążeniem 
były zaległe zobowiązania z 2018 roku 
w kwocie 2,5 mln. zł. Jednak dzięki 
pracy wielu osób, dyscyplinie, wyrze-
czeniom i dobrej organizacji, udało się 
je spłacić, dodatkowo zgromadziliśmy 
nadwyżkę w kwocie ok 11 mln., która 
pozwoliła m.in. na spłatę kredytów w 
kwocie ok 8,6 mln., ponadto zabez-
pieczając nam 1.5 mln. zł wolnych 
środków, które w 2020 roku pozwoliły 
na bieżącą regulację zobowiązań.
W 2018 roku, obejmując urząd Bur-
mistrza Lubska przejąłem Gminę z 
uchwalonym Programem Postępowa-
nia Naprawczego oraz z zadłużeniem 
w wysokości ponad 70 mln zł. Obecnie, 
na dzień 31 maja 2020 roku zadłużenie 
Gminy Lubsko z tytułu kredytów i 
pożyczek wynosi ok. 54 mln. zł.
Wiem, że i dla Państwa był to wysiłek 
i obciążenie.
Niejednokrotnie podczas spotkań z 
Państwem, słyszę uwagi dotyczące 
stanu dróg, oświetlenia, mieszkań, i 
wielu innych problemów, które dla 
każdego są ważne, a ich rozwiązanie 
powinno znaleźć finał niezwłocznie.
Mimo, iż bardzo staramy się realizo-
wać nasze zadania służące zaspokoje-
niu wszystkich potrzeb mieszkańców, 

ze względów ograniczeń finansowych 
nie zawsze się to udaje.
Pomimo wielu narzekań i zniecier-
pliwienia, spotykam się również z 
Państwa życzliwością i wyrozumia-
łością sytuacji, w której wszyscy się 
znajdujemy.
Ja także życzę sobie, by Gmina Lubsko 
była wspaniałym miejscem do życia i 
pracy, a jej mieszkańcy szczęśliwi i 
zadowoleni - jestem częścią tej spo-
łeczności.
Jeszcze sporo do zrobienia, ale pod-
jąłem się tej pracy i chcę ją wykonać.
Nasze działania nadal są bardzo ogra-
niczone przez PPN, oraz kontrolowane 
przez Regionalną Izbę Obrachunkową, 
jak choćby brak możliwości przezna-
czenia środków na fundusz sołecki, 
ograniczone środki na dofinansowanie 
działalności stowarzyszeń, brak moż-
liwości dofinansowania np. żłobków, 
które nie są w strukturach samorządu.
Pomimo braku pomocy z zewnątrz, 
poradziliśmy sobie doskonale, czego 
dowodem jest m.in. otrzymanie 30 
kwietnia 2020 roku, pierwszy raz 
od wielu lat pozytywnej, bez uwag 
i zastrzeżeń opinii RIO dotyczącej 
wykonania budżetu Miasta i Gminy 
za 2019 rok - co jest dla nas kolejnym 
sukcesem, który przybliża nas do od-
zyskania swobody w decydowaniu o 
NAS SAMYCH.
Burmistrz Lubska
Janusz Dudojć
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Za formalny początek samorządności 
w Polsce przyjmuje się dzień 27 maja 
1990 roku - datę pierwszych w pełni 
wolnych wyborów samorządowych. 
Było to jedno z najważniejszych 
wydarzeń odrodzonej III Rzeczypo-
spolitej, które dało mocne podwaliny 
pod późniejsze powstanie samorządu 
powiatowego i województwa. Po 
raz pierwszy od wielu lat samorząd 
był bliżej obywatela i jego potrzeb, 
pełniąc wobec niego rolę służebną.
Wyniki częściowo wolnych wyborów 
parlamentarnych z 4 czerwca 1989 
roku, umożliwiły przygotowanie 
przez odrodzony Senat RP projektu 
ustawy o samorządzie terytorialnym, 
uchwalonej 8 marca 1990 roku. Usta-
wa zawierała najważniejsze uregulo-
wania dotyczące działalności gminy, 
jej zadania własne oraz określała, że 
organem stanowiącym i kontrolnym 
jest Rada Miejska.
Nowe rady gmin wybrały swoje 
władze wykonawcze - prezydentów 
miast (w miastach powyżej 100 tys. 
mieszkańców oraz tych, gdzie dotąd 
byli prezydenci, czyli praktycznie 
w większości miast powyżej 50 tys. 
mieszkańców), burmistrzów (w 
mniejszych miastach) oraz wójtów 
(w gminach wiejskich).
Kolejny etap reformy administracyj-
nej nastąpił osiem lat później. Refor-
ma polegała na wprowadzeniu dwóch 
dodatkowych szczebli samorządu 
- powiatów i samorządowych woje-

wództw. Jednocześnie tych ostatnich 
miało być od tego momentu nie 49, 
ale znacznie mniej.
Dopełnieniem reformy samorządowej 
było wprowadzenie bezpośrednich 
wyborów wójtów, burmistrzów i 
prezydentów miast, co bardzo sper-
sonalizowało wybory samorządowe, 
ale też uczyniło je bardziej atrakcyj-
nymi dla wyborców. Pierwsze takie 
bezpośrednie wybory odbyły się wraz 
z kolejnymi wyborami samorządowy-
mi - 27 października i 10 listopada 
2002 roku.
To, co udało się osiągnąć w ciągu 
ostatnich 30 lat bycia krajem wolnym 
i to, co się udało w ciągu 15 lat w UE, 
zawdzięczamy przede wszystkim 
polskim samorządom!
Nadal uczymy się decydować o sobie, 
nie zawsze dokonujemy właściwych 
wyborów, ale ponad wszystko chce-
my Polski silnej, bezpiecznej i do-
statniej dla nas, i kolejnych pokoleń.
Przez te 30 lat wiele się w Polsce 
zmieniło.
Wiele zmieniło się w Lubsku. Każdy 
dzień jest zmianą. Dziś współtworzy-
my RAZEM!
To, co stworzymy dziś, za 30 lat bę-
dzie w oczach naszych dzieci historią, 
ale też podwaliną tego, co oni będą 
budować, także dla dobra ogółu. Bo 
w tych następujących zmianach, ta 
jedna rzecz pozostaje stała.
Dbanie o dobro wspólnoty!
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POMOC DLA 
LUBSKA W WALCE 
Z EPIDEMIĄ

W środę (9.6.2020 r.) w lubskim Ratuszu, 
Burmistrz Lubska Janusz Dudojć spotkał się z 
prezesami Rodzinnych Ogrodów Działkowych, 
położonych na terenie Gminy Lubsko.
Podczas spotkania omawiano problemy związa-
ne z odpadami komunalnymi i zanieczyszczenia 
terenów przylegających do działek. Poruszono 
także problem zanieczyszczenia terenów przy-
legających do ogrodów działkowych.
Prezesi ogrodów działkowych zadeklarowali 
postawienie na terenie  dodatkowych pojemni-
ków na odpady.
Ponadto przedstawiono zmiany ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Zgodnie z tym od 1 września 2020 roku, na 
terenie Gminy Lubsko właściciele nieruchomo-
ści zamieszkałych będą musieli zbierać odpady 
tylko w sposób selektywny.
Zaplanowano cykl spotkań, których celem bę-
dzie edukacja ekologiczna z zakresu zbierania 
i segregacji odpadów.

A-M

Burmistrz Lubska Janusz Dudojć 
spotkał się z prezesami ROD. 

SPOTKANIE BURMISTRZA Z DZIAŁKOWCAMI

27 MAJA - DZIEŃ 
SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO

Lubscy przedsiębiorcy z korzyścią dla 
wszystkich wyremontowali budynek 
A po zakładzie Luwena, który czasy 
świetności ma już dawno za sobą. 
Panowie Edward i Paweł Karpowi-
czowie realizują inwestycję, która po-
lega na adaptacji budynku po byłych 
Zakładach Przemysłu Wełnianego 
przy ul. Przemysłowej w Lubsku na 
budynek mieszkalny. W obiekcie 
zaprojektowano i wykonano 16 miesz-
kań o metrażu od 40m2 do 60m2, do 
których przynależą również piwnice. 
Niebawem zostaną wykonane pra-

ce związane z montażem stolarki 
drzwiowej oraz z zagospodarowaniem 
pięknego terenu działki, na którym 
dominują drzewa.
Przedsiębiorcy spotkali się Burmi-
strzem Lubska Januszem Dudojciem, 
który podkreślił, że jest to ważny 
dla Lubska projekt. Ograniczona 
ilość mieszkań na terenie miasta jest 
obecnie dużym problemem. Wszelkie 
inwestycje w tym zakresie są więc 
oceniane i odbierane pozytywnie. 
Inwestorzy przedstawili Burmistrzowi 
plany dalszych przedsięwzięć. Zgod-

nie z koncepcją,  zamierzają nadal 
inwestować w wykonanie budynków 
mieszkalnych, które docelowo stwo-
rzą osiedle.
Realizowana inwestycja nie tylko 
poprawia sytuację mieszkaniową 
miasta, ale także – poprzez uporząd-
kowanie terenu i odnowienie budynku 
bezpośrednio przyległego do głównej, 
wylotowej w kierunku Niemiec drogi 
– pozytywnie wpływa na wizerunek 
Lubska.

A-M

ODBUDOWA BUDYNKU PO 
LUWENIE. NOWA INWESTYCJA 
NA TERENIE MIASTA 

SZANOWNI 
MIESZKAŃCY 
MIASTA I GMINY 
LUBSKO!

We wtorek (26.5.2020 r.) przedstawi-
ciele firmy  Relpol S.A.  z siedzibą w 
Żarach - europejskiego producenta 
przekaźników, podarowali na ręce 
Burmistrza Lubska Janusza Dudojcia 
przyłbice ochronne.
Firma aktywnie zaangażowała się 
w pomoc w czasie zagrożenia CO-
VID-19, wytwarzając przyłbice i 

przekazując je potrzebującym szpi-
talom, instytucjom, szkołom, jednym 
słowem wszystkim, którym mogą 
poprawić bezpieczeństwo pracy.
Przyłbice, które trafiły do Lubska 
przekazane zostaną m.in. służbom 
ratunkowym, pracownikom jednostek 
organizacyjnych oraz tym, którzy 
narażeni są na zachorowanie.

Budynek po byłych ZPW "LUWENA" odnowiony

Przedstawiciele firmy Relpol S.A. w Żarach przekazali przyłbice ochronne 
Burmistrzowi Lubska Januszowi Dudojciowi
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W maju tego roku minęła 30 rocznica 
pierwszych, w pełni demokratycznych 
wyborów do rad gmin. Ale historia 
lubskiego samorządu, wtedy zależ-
nego od „czynników zewnętrznych”, 
zaczyna się już 5 czerwca 1945 roku, 
w ówczesnych realiach politycznych. 
Kolejny okres to Lubsko jako miasto 
powiatowe. Potem nastąpiła kolejna 
reforma i w końcu rok 1990, czyli 
kształtowanie się samorządności w 
dobie demokratycznych przemian. 

Początki administracji
Po wojnie w Lubsku polska administra-
cja państwowa z burmistrzem Antonim 
Ratajczakiem na czele rozpoczęła 
swoje urzędowanie 5 czerwca 1945 
roku. Pierwsze decyzje administracyj-
ne, dotyczące m.in. przydziału lokali 
mieszkalnych i handlowych zaczęto 
wydawać jeszcze w czerwcu. Poza 
organizowaniem struktur, uruchamiano 
zakłady przemysłowe, węzeł kolejowy 
czy szkołę powszechną przy ul. Nie-
podległości. Należało również przygo-
tować bazę komunalną dla robotników 
przymusowych oraz pierwszych osad-
ników. Od stycznia 1946 r. wznawiały 
produkcję liczne zakłady włókiennicze 
i ceramiczne, odtworzone zostały linie 
energetyczne, uruchomiono wodociągi 
i gazownię miejską.

Powiat Lubsko i kolejna reforma
11 sierpnia 1954 r. zapadła decyzja o 
utworzeniu z dniem 1 stycznia 1955 
r. powiatu lubskiego. Terytorialnie 
powiat lubski objął miasto Lubsko, 
gromadę Górzyn, gromady Mierków 
i Biecz oraz miasto Jasień i gromady: 
Zabłocie, Stara Woda, Krzystkowice, 

Tuplice, Golin, Brody, Drzeniów. W 
1962 r. z likwidowanego wówczas 
powiatu gubińskiego włączono jeszcze 
gromady: Grabice, Czarnowice, Pole 
oraz Stargard Gubiński. 5 grudnia 
1954 r. odbyły się powszechne wy-
bory do rad narodowych wszystkich 
stopni. Pierwszym przewodniczącym 
Powiatowej Rady Narodowej został 
Piotr Szczepańczyk. Z kolei pierwszym 
przewodniczącym Miejskiej Rady 
Narodowej został Andrzej Buśka. 
W 1973 r. nastąpiła w kraju kolejna 
reforma struktur terenowych admi-
nistracji. Rozdzielono kompetencje 
uchwałodawcze i wykonawcze rad 
narodowych, a dotychczasowe upraw-
nienia ich prezydiów przekazano w 
gestię nowo utworzonych urzędów z 
naczelnikami gmin, miast i powiatów. 
Latem 1975 r. struktury powiatowe w 
Lubsku rozwiązała Terenowa Komisja 
Likwidacyjna, dokonując reorganizacji 
miejscowych organów administra-
cji. Jej zadaniem było kierowanie 
pracowników likwidowanych agend 
powiatowych do pracy w miejsko-
-gminnych jednostkach administracji 
państwowej lub instytucjach lokal-
nych.Jednocześnie, w ramach ogól-
nokrajowej reformy administracyjnej, 
funkcjonowała Gminna Rada Naro-
dowa, której przewodniczącym został 
Bolesław Mickiewicz. Utworzono 
także Urząd Gminy kierowany przez 
naczelnika Adolfa Busza. Siedziba obu 
instytucji mieściła się w budynkach 
przy ul. Niepodległości 6 i 8. Tam też 
ulokowano Gminny Posterunek MO. 
Dwudziestoletni okres działalności 
administracji powiatowej i miejskiej 

zapisał się znaczącymi dokonaniami 
na rzecz miasta i najbliższych okolic. 

Wybory samorządowe 1990
27 maja 1990 r. w całym kraju, po raz 
pierwszy w powojennej Polsce, odbyły 
się w pełni demokratyczne wybory po-
wszechne do rad gmin. Były one jedną 
z konsekwencji wynikających ze zmian 
politycznych oraz gospodarczych 
zachodzących w Polsce po 1989 roku, 
a zwłaszcza ustawy o samorządach 
gminnych z dnia 8 marca 1990 roku. 
Wybory te, oprócz bycia pierwszymi 
rzeczywiście demokratycznymi od 
1945 roku, stanowiły także kolejny 
krok w kształtowaniu nowej, wolnej 
Rzeczpospolitej.Najważniejszym 

celem wprowadzenia wyborów samo-
rządowych i reform prawa z nimi zwią-
zanych, było zastąpienie wywodzących 
się z czasów PRL rad narodowych 
radami gmin. W Lubsku i gminie w 
28 okręgach wyborczych wyłoniono 
28 radnych, których przytłaczająca 
większość, bo aż 21 reprezentowała 
Komitet Obywatelski Solidarność 
(ponadto po dwóch Stronnictwo De-
mokratyczne i Polskie Stronnictwo 
Ludowe, po jednym Socjaldemokrację 
Rzeczypospolitej Polskiej i Niezależ-
ny Samorządny Związek Zawodowy 
Policjantów). W ten sposób urzeczy-
wistnione zostały wyjściowe cele 
lokalnego Komitetu Obywatelskiego, 
skupiającego ludzi ideowo związanych 
z nurtem solidarnościowym, którego 

tradycje sięgały lat 1980-1981. 7 
czerwca, w sali posiedzeń Urzędu Mia-
sta i Gminy, odbyła się pierwsza sesja 
Rady Miejskiej I kadencji, w trakcie 
której wybrano  na przewodniczącego 
Eugeniusza Zankowicza. Wiceprze-
wodniczącymi Rady zostali: Jan Ło-
bodziec, Krzysztof Szulc i Józef Welc, 
któremu powierzono również funkcję 
przewodniczącego Komisji Inicjatyw 
Gospodarczych. Delegatami do Woje-
wódzkiego Sejmiku Samorządowego 
w Zielonej Górze zostali: Zbigniew 
Brzeziński i Alicja Nowakowska. 13 
czerwca burmistrzem Lubska wybra-
ny został kandydat KO Piotr Palcat. 
Wiceburmistrzem Lubska został Jan 
Łobodziec. W skład Zarządu Miasta 
weszli również: Jan Szpiler, Donata 
Urbańczyk, Eugeniusz Wojciuk, Ka-
zimierz Mikusek. 

Od 1994 roku do dzisiaj 
Piotr Palcat pełnił funkcję burmistrza 
przez 2 kadencje. Były to lata olbrzy-
mich przemian społeczno-gospo-
darczych, samorządowcy uczyli się 
nowej roli, otrzymywali coraz więcej 
kompetencji. W latach 1998-2002 
funkcję burmistrza pełnił Mariusz 
Iżyk, który w poprzedniej kadencji 
był wiceburmistrzem. Zmiana ustawy 
o samorządzie terytorialnym pozwoliła 
w 2002 roku na bezpośredni wybór 
wójtów, burmistrzów i prezydentów. 
Poza tym reforma przywróciła powiaty. 
Nasza gmina weszła w skład powiatu 
żarskiego. Pierwszym burmistrzem 
Lubska wybranym w głosowaniu 
bezpośrednim był Bogdan Baka-
larz. Wtedy też zmianie uległa ilość 
członków rady do 21 osób. Ale już w 

kolejnej kadencji ilość ta zmniejszyła 
się do 15 osób, ponieważ liczba lud-
ności gminy Lubsko spadła poniżej 
20 tys. osób. Bogdan Bakalarz pełnił 
funkcję burmistrza przez 3 kadencje. 
Następnym burmistrzem był Lech 
Jurkowski. Kolejne zmiany prawne 
wydłużyły mandat samorządowy z 4 
do 5 lat, ale ograniczyły go do dwóch 
kadencji z rzędu. W 2018 roku burmi-
strzem Lubska został wybrany Janusz 
Dudojć, który w poprzedniej kadencji 
pełnił funkcję Starosty Żarskiego, reali-
zując z powodzeniem wiele inwestycji 
na rzecz naszej gminy. Na przestrzeni 
tych wszystkich lat przewodniczą-
cymi Rady Miejskiej w Lubsku byli: 
Eugeniusz Zankowicz, Krzysztof 
Czerniawski, Ireneusz Kurzawa i 
Andrzej Tomiałowicz. Obecnie pełni 
tę funkcję Marek Gutowski. Poniżej 
prezentujemy władze i składy radnych 
poszczególnych kadencji. 
Kadencja 1990-1994. Burmistrz Piotr 
Palcat, z-ca burmistrza Jan Łobodziec, 
Skarbnik Elżbieta Wdowińska, Sekre-
tarz Czesław Chwieszczennik. Radni: 
Eugeniusz Zankowicz, Zygmunt 
Badura, Henryk Brzeziński, Zbigniew 
Brzeziński, Józef Chytry, Honorata 
Czempkowska, Maria Stanisława 
Dziedzińska, Stanisław Tałaj, Donata 
Urbańczyk, Józef Welc, Elżbieta 
Wdowińska, Zdzisława Wierzbicka, 
Eugeniusz Wojciuk, Jan Zajączkowski, 
Władysław Mochocki, Jerzy Nawrot, 
Alicja Nowakowska, Jerzy Rojek, 
Tadeusz Słowik, Jan Szpiler, Krzysztof 
Szulc, Piotr Gotlib, Jerzy Jakubiak, 
Czesław Górski, Józef Jasiński, Józef 
Klimiński, Jan Łobodziec, Zdzisława 
Makosz-Dittrich,Kazimierz Mikusek. 
Członkowie Komisji spoza Rady: 
Hanna Skibor-Górska,  Wojciech 
Wiśniewski, Jadwiga Kwaśniak, Nor-
ber tKaczmarek, JerzyK owalewski, 
Roman Kłos, Andrzej Rapiej, Edward 
Lisicki, Jan Smyk, Józef Mikołajczyk, 
Antoni Iwanowski, Grażyna Jursza, 
MariuszIżyk, Ilona Kurczak, Jerzy So-
cha, ks. Piotr Delert, Kordian Witkow-
ski, Jan Wołoszyn, Marian Graczyk, 
Michał Myśliwiec, ks. Piotr Kubiak, 
Danuta Ziółek, Jerzy Jacyszyn, Wła-
dysław Pasicki. 
Kadencja 1994-1998. Burmistrz Piotr 
Palcat, z-ca burmistrza Mariusz Iżyk, 
Skarbnik Elżbieta Wdowińska, Sekre-
tarz Czesław Chwieszczennik. Radni: 
Krzysztof Czerniawski, Piotr Bań-
dziak, Radosław Bobiński, Stanisław 
Czahajda,  Stefan Ciężkowski, Kazi-
mierz Dzikoński, Ryszard Gawrylczyk, 
Jan Gąsiewski, Franciszek Glazer, 
Zofia Gwizdała, Mariusz Iżyk, Józef 
Jasiński, Henryk Kazimierczak, Cecy-
lia Kiełbratowska, Roman Kowalczyk, 
Marek Krejner, Lech Krychowski, 
Edward Lisicki, Stanisław Łyżwa, 
Józef Małczyński, Eugeniusz Niem-
czyk, Zygmunt Pietrasiewicz, Jerzy 
Pycia, Zbigniew Pycio, Józef Welc, 
Jerzy Więckowicz, Jerzy Zankowicz, 
Józef Żelazko. Członkowie Komisji 
spoza Rady: Tadeusz Anioł, Zygmunt 
Gajewy, Antoni Iwanowski, Józef 
Mikołajczyk, Franciszek Nawrot, Le-
szek Strzałkowski, Donata Urbańczyk, 
Wojciech Wiśniewski. 
Kadencja 1998-2002. Burmistrz Ma-
riusz Iżyk, z-ca burmistrza Marian 
Dąbrowski, Skarbnik Elżbieta Wdo-
wińska, Sekretarz Czesław Chwiesz-
czennik. Radni: Krzysztof Czerniaw-
ski, Zbigniew Brzeziński, Stanisław 
Czahajda, Wojciech Dobicki, Andrzej 
Dryk, Cecylia Kiełbratowska, Ryszard 

Faber, Stanisław Kościk, Ryszard 
Gawrylczyk, Rodrycjusz Gerlach, 
Mariusz Ossowski, Franciszek Glazer, 
Marek Gutowski, Elżbieta Haściło, 
Tadeusz Masiel, Bogdan Hruboń, Syl-
wester Juszczyk, Roman Kowalczyk, 
Henryk Lipiński, Stanisław Łyżwa, 
Kazimierz Mikusek, Eugeniusz Niem-
czyk, Ryszard Kociorski, Zygmunt 
Pietrasiewicz, Marek Pietrus, Jerzy 
Pycia, Józef Welc, Danuta Rogacewicz, 
Marian Szaflik, Jan Strzemecki, Jan 
Wołoszyn, Zbigniew Załużny, Jerzy 
Zankowicz, Józef Żelazko. Członko-
wie Komisji spoza Rady: Stefan Cięż-
kowski, Kazimierz Chrobrowski, Jerzy 
Andrzej Drobniak, Marian Dziwulski, 
Antoni Iwanowski, Zbigniew Luty, 
Marek Ławrecki, Leszek Strzałkowski, 
Jerzy Więckowicz, Jerzy Niemczyk. 
Kadencja 2002-2006. Burmistrz Bog-
dan Bakalarz, z-ca burmistrza Halina 
Kaczmarek, Skarbnik Danuta Szew-
czyk, Sekretarz Henryk Dybka. Radni: 
Ireneusz Kurzawa, Jarosław Bednarek, 
Stanisław Czahajda, Wojciech Dobicki, 
Maria Waluś, Marian Dziwulski, Danu-
ta Otręba, Zofia Gwizdała, Zbigniew 
Janicki, Małgorzata Busz, Zdzisław 
Józefowicz, Arkadiusz Karczewski, 
Cecylia Kiełbratowska, Józef Kruhlik, 
Zbigniew Kubiak, Agnieszka Lech – 
Kowalska, Henryk Lipiński, Hieronim 
Nawrot, Mariusz Ossowski, Marek 
Pietrus, Aniela Krystyna Radziuk, Ma-
rian Szaflik, Jan Wołoszyn, Zbigniew 
Załużny, Roman Kowalczyk. 
Kadencja 2006-2010. Burmistrz Bog-
dan Bakalarz, z-ca burmistrza Halina 
Kaczmarek, Skarbnik Danuta Szew-
czyk, Sekretarz Henryk Dybka. Radni: 
Tomasz Apanowicz, Jarosław Bedna-
rek, Małgorzata Busz, Artur Jarzębiński, 
Władysław Kosiada, Roman Kowal-
czyk, Józef Kruhlik, Edward Kulczyk, 
Ireneusz Kurzawa, Hieronim Nawrot, 
Jolanta Pabisiak, Marek Pietrus, Urszula 
Szablińska, Andrzej Tomiałowicz, Zofia 
Zawiślak. 
Kadencja 2010-2014. BurmistrzBogdan 
Bakalarz, z-ca burmistrza Halina Kacz-
marek, Skarbnik Danuta Szewczyk, 
Sekretarz Henryk Dybka. Radni: To-
masz Apanowicz, Zbigniew Bahyrycz, 
Jarosław Bednarek, Małgorzata Busz, 
Zofia Głogowska, Ewa Grzywacz, Artur 
Jarzębiński, Edward Kulczyk, Ireneusz 
Kurzawa, Hieronim Nawrot, Marek 
Pietrus, Urszula Szablińska, Andrzej 
Tomiałowicz, Sylwia Werstler, Zofia 
Zawiślak, Przemysław Jędryczkowski. 
Kadencja 2014-2018. Burmistrz Lech 
Jurkowski, z-ca burmistrza Jerzy 
Wojnar, Skarbnik Danuta Szewczyk, 
Sekretarz Henryk Dybka. Radni: 
Tomasz Apanowicz, Karolina Białek, 
Radosław Bondarenko, Zbigniew 
Czarny, Marcin Flies, Ireneusz Ku-
rzawa, Hieronim Nawrot, Henryk 
Pełka, Robert Słowikowski, Andrzej 
Tomiałowicz, Sylwia Werstler, Emilia 
Zajączkowska, Zofia Zawiślak, Stefan 
Żyburt, Ewa Grzywacz. 
Kadencja obecna: Burmistrz Janusz 
Dudojć, z-ca burmistrza i Sekretarz 
Gminy Iwona Poszwa, Skarbnik Anna 
Górska. Radni: Mirosław Józef Firuta, 
Adriana Rotkis, Bartosz Paweł Łapa, 
Radosław Bondarenko, Marek Jan 
Gutowski, Krzysztof Zenon Bielecki, 
Artur Bondarenko, Monika Joanna 
Przysmak, Jarosław Bednarek, Robert 
Andrzej Słowikowski, Alicja Zofia 
Kuźmińska, Emilia Agnieszka Za-
jączkowska, Marian Dziwulski, Karol 
Łyczko, Marcin Piotr Choiński. 

Zebrał M. Sienkiewicz

30 lat realnej samorządności 
–  jak do tego doszło…

W tych budynkach mieściła się kiedyś administracja samorządowa

Od wielu dekad siedzibą władz samorządowych jest zabytkowy budynek Ratusza; na zdjęciu obecny Burmistrz Lubska Janusz Dudojć i radni kadencji 2018-2023

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem 
Wsparcia Rolnictwa
prowadzi kampanię informacyjną 
„Kupuj świadomie – PRODUKT 
POLSKI”, której celem jest
zwiększenie wiedzy Polaków nt. 
znaczenia świadomych decyzji zaku-
powych, szczególnie w tak
trudnym czasie jak pandemia wirusa 

SARS-CoV-2. Już teraz wiadomo, że 
odciśnie ona ogromne
piętno na sytuacji ekonomicznej i 
gospodarczej w naszym kraju i na 
świecie.
Dlatego też tak istotne jest, aby pol-
skie społeczeństwo zrozumiało wagę 
i znaczenie własnych,
podejmowanych codziennie decyzji 
zakupowych dla funkcjonowania 

gospodarki i wspierania
krajowego rolnictwa. Wybieranie 
polskich produktów żywnościowych 
to wsparcie dla polskich
rolników i przedsiębiorców, to praca 
dla nas i dla bliskich, to przychody i 
zyski firm działających
w Polsce oraz podatki wspierające 
lokalne budżety.

A-M

KUPUJ ŚWIADOMIE- 
PRODUKT POLSKI

W środę (3.6.2020 
r.)  Burmistrz 
Lubska Janusz 
Dudojć, Inspektor 
Nadzoru 
Budowlanego 
Eryk Wroński, 
wykonawca 
robót Marek 
Gauza, Sołtys 
Chełmu Żarskiego 
- Przysiółek 
Tarnów Tadeusz 
Przybylak oraz 
pracownicy 
Urzędu 
Miejskiego w 
Lubsku, odbyli w 
terenie spotkanie 
robocze, w 
związku z 
remontem mostu 
na drodze do 
miejscowości 
Tarnów.

Wykonawcą robót jest 
firma GAUZA Budowa, 
Remonty Mostów Marek 
Gauza z Zielonej Góry.
Wartość inwestycji wynie-
sie 288 518,50 zł brutto, 
a planowany termin jej 
zakończenia to 30 paź-
dziernika 2020 r.
Zadanie jest dofinansowa-
ne w kwocie 280 000,00 
zł przez Państwowe Go-
spodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe Nadleśnic-
two Lubsko z siedzibą 
w Lubsku, na podstawie 
porozumienia w sprawie 
realizacji ww. zadania z 
dnia 10.03.2020 r.

A-M

MOST W TARNOWIE - 
SPOTKANIE W TERENIE

 POLITYKA  POLI TYK A /  W GMI NI E 

Spotkanie robocze w związku z remontem mostu na drodze do Tarnowa
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 W GMINIE  W GMI NI E 

ĆWICZENIA W JRG LUBSKO
W maju 2020 roku w ramach 
doskonalenia umiejętności zawo-
dowych w Jednostce Ratowniczo-
-Gaśniczej w Lubsku ćwiczono wa-
rianty zdarzeń związane z ratow-
nictwem technicznym z elemen-
tami ratownictwa chemicznego. Ze 
względu na ograniczenia związane 
ze stanem epidemii ratownicy PSP 
nie realizują szkoleń poza terenem 
strażnic. Ćwiczenia odbywały się 
na terenie JRG z użyciem samo-
chodów do pozoracji. Realizowane 
warsztaty ratownicze obejmowały  
udzielanie kwalifikowanej pierw-
szej pomocy, organizacje terenu 
akcji podczas wypadków drogo-
wych, utrwalenie procedur z zakre-
su obchodzenia się z substancjami 
niebezpiecznymi w przypadku 
uszkodzenia zbiorników, w których 
są transportowane, sposoby i tech-
niki uwalniania poszkodowanych 
z wraku samochodu. Do ćwiczeń 
wykorzystano sprzęt znajdujący 

się na wyposażeniu Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej w Lubsku.

GROŹNY WYPADEK DROGOWY
Do groźnie wyglądającego wy-
padku doszło w dniu 27 maja 
około godziny 16-tej na drodze 

wojewódzkiej 289 w okolicach 
miejscowości Zabłocie. Do Sta-
nowiska Kierowania Komendanta 
Powiatowego w Żarach wpłynęło 
zgłoszenie o zderzeniu dwóch sa-
mochodów osobowych, w którym 
są dwie osoby poszkodowane. 
Na miejsce zadysponowano nie-
zwłocznie dwa zastępy z JRG Lub-
sko oraz OSP Zabłocie i OSP Stara 
Woda. W chwili dojazdu zastępów 
na miejsce zdarzenia kierowcy 
obu samochodów przebywali na 
zewnątrz pojazdów, a droga była 
częściowo nieprzejezdna. Działa-
nia zastępów polegały na zabez-
pieczeniu miejsca akcji, odłączeniu 
przewodów akumulatorów oraz 
wspomaganiu Policji w kierowaniu 
ruchem. Kierowcy po przebadaniu 
przez ZRM pozostali na miejscu 
zdarzenia.

POŻAR NA BAZARZE
O godzinie 15-tej, 28 maja, do 
Stanowiska Kierowania Komen-
danta Powiatowego w Żarach 
wpłynęło zgłoszenie o pożarze 

pawilonów handlowych na terenie 
bazaru MANHATTAN w Łęknicy. Ze 
zgłoszenia wynikało, że pożar jest 
w fazie intensywnego rozwoju i 
bardzo szybko się rozprzestrze-
nia. Do zdarzenia natychmiast 
zadysponowano zastępy z JRG 
Żary, JRG Lubsko, OSP Łęknica, OSP 
Żarki Wielkie, OSP Trzebiel oraz 
oficera operacyjnego Komendan-
ta Powiatowego. Po przybyciu na 
miejsce zdarzenia strażacy zastali 
pożar w kompleksie pawilonów 
handlowych i gastronomicznych, 
duże gęste zadymienie, brak osób 
poszkodowanych. Działania zastę-
pów polegały na zabezpieczeniu 
miejsca zdarzenia, odłączeniu 
dopływu energii elektrycznej do 
obiektów, ugaszeniu palących 

się pawilonów przy użyciu piany 
sprężonej, wykonaniu prac rozbiór-
kowych konstrukcji pawilonów w 
celu pełnej lokalizacji zagrożenia. 
W wyniku podjęcia szybkich dzia-
łań i trafnych decyzji przez zastępy 
Jednostek Ochrony Przeciwpożaro-
wej pożar udało się ograniczyć, w 
związku z czym przed zniszczeniem 
uratowano sąsiadujące obiekty. 
W działaniach udział brało 7 za-
stępów a cała interwencja trwałą 
2 godziny i 30 minut. Na miejsce 
działań przybył patrol policji i 
pogotowie energetyczne. Do za-
bezpieczenia rejonu chronionego 
przez JRG Żary zadysponowano 
jednostkę OSP Żary-Kunice.

Opr. M. Sienkiewicz

KRONIKA STRAŻACKA

„MIESZKANIE 
KOMUNALNE 

PO ROZWODZIE”
 
 Rozwód pociąga za sobą 
szereg zmian w wielu sferach do-
tychczas dla małżonków wspólnych. 
Jednym z takich zagadnień jest 
prawo najmu lokalu komunalnego 
nabyte przez nich w trakcie trwania 
małżeństwa. 
 Zgodnie z treścią przepisu 
art. 6801 § 1 kc małżonkowie są 
najemcami lokalu bez względu na 
istniejące między nimi stosunki ma-
jątkowe, jeżeli nawiązanie stosunku 
najmu lokalu mającego służyć 
zaspokojeniu potrzeb mieszkanio-
wych założonej przez nich rodziny 
nastąpiło w czasie trwania mał-
żeństwa. Jeżeli między małżonkami 
istnieje rozdzielność majątkowa 
albo rozdzielność majątkowa z wy-
równaniem dorobków do wspólno-
ści najmu stosuje się odpowiednio 
przepisy o wspólności ustawowej. 
W myśl § 2 tegoż artykułu ustanie 
wspólności majątkowej w czasie 
trwania małżeństwa nie powoduje 
ustania wspólności najmu lokalu 

mającego służyć zaspokojeniu 
potrzeb mieszkaniowych rodziny. 
Sąd, stosując odpowiednio przepisy 
o ustanowieniu w wyroku rozdziel-
ności majątkowej, może z ważnych 
powodów na żądanie jednego z 
małżonków znieść wspólność naj-
mu lokalu. 
 Tak więc każdy z mał-
żonków jest najemcą lokalu, jeśli 
nastąpiło to w trakcie trwania 
małżeństwa. W sytuacji gdy między 
małżonkami istnieje ustrój wspól-
ności ustawowej albo umownej to 
prawo najmu jest składnikiem ma-
jątku wspólnego małżonków. Jeśli 
jednak istnieje między małżonkami 
rozdzielność majątkowa albo roz-
dzielność majątkowa z wyrówna-
niem dorobków, to powstaje między 
nimi odrębna wspólność prawa 
najmu lokalu w formie wspólności 
łącznej.  
 Po ustaniu małżeństwa, 
zgodnie z art. 46 kodeksu rodzin-
nego, wspólność prawa najmu lo-
kalu wygasa na zasadach ogólnych. 
Zgodnie z art. 46 kodeksu rodzin-
nego od chwili ustania wspólności 
ustawowej do majątku, który był 

nią objęty, jak również do podziału 
tego majątku stosuje się odpowied-
nio przepisy o wspólności majątku 
spadkowego i o dziale spadku. 
 Podział prawa najmu  lo-
kalu komunalnego następuje więc 
według takich zasad jak zniesienie 
współwłasności. Skutkuje to tym, 
że sąd może przydzielić najem 
jednemu z małżonków i zasądzić 
spłatę na rzecz drugiego. Pytanie w 
jaki sposób należy wyliczyć należny 
rozmiar spłaty. Z pomocą przyjdzie 
nam uchwała  Sądu Najwyższego z 
dnia z dnia 24 maja 2002 r., sygn. 
akt III CZP 28/02 w której wskazano, 
że „Wartość prawa najmu lokalu 
komunalnego, objętego podziałem 
majątku wspólnego, stanowi róż-
nica między czynszem wolnym a 
czynszem
regulowanym, z uwzględnieniem 
- w konkretnych okolicznościach 
sprawy -
okresu prawdopodobnego trwania 
stosunku najmu.” Taki sposób wy-
liczenia wartości spłaty wynika z 
faktu, iż czynsz za lokal komunalny 
jest znacznie niższy od stawek 
rynkowych czynszów mieszkań o 

podobnym standardzie w sektorze 
prywatnym. Różnica między tymi 
stawkami jest więc niejako korzy-
ścią z posiadania prawa do lokalu 
komunalnego. 
 W kontekście poruszanego 
zagadnienia należy wspomnieć też 
o przepisach art. 58 § 2 kodeksu 
rodzinnego, zgodnie z którym je-
żeli małżonkowie zajmują wspólne 
mieszkanie, sąd w wyroku rozwo-
dowym orzeka także o sposobie 
korzystania z tego mieszkania przez 
czas wspólnego w nim zamieszki-
wania rozwiedzionych małżonków. 
W wypadkach wyjątkowych, gdy 
jeden z małżonków swym rażąco 
nagannym postępowaniem unie-
możliwia wspólne zamieszkiwanie, 
sąd może nakazać jego eksmisję 
na żądanie drugiego małżonka. Na 
zgodny wniosek stron sąd może 
w wyroku orzekającym rozwód 
orzec również o podziale wspólne-
go mieszkania albo o przyznaniu 
mieszkania jednemu z małżonków, 
jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę 
na jego opuszczenie bez dostarcze-
nia lokalu zamiennego i pomiesz-
czenia zastępczego, o ile podział 

bądź jego przyznanie jednemu z 
małżonków są możliwe.
 Art. 58 § 3 kodeksu rodzin-
nego stanowi z kolei, iż na wniosek 
jednego z małżonków sąd może w 
wyroku orzekającym rozwód doko-
nać podziału majątku wspólnego, 
jeżeli przeprowadzenie tego podzia-
łu nie spowoduje nadmiernej zwłoki 
w postępowaniu.
 Ponadto w myśl art. 58 § 
4 kodeksu rodzinnego orzekając o 
wspólnym mieszkaniu małżonków 
sąd uwzględnia przede wszystkim 
potrzeby dzieci i małżonka, które-
mu powierza wykonywanie władzy 
rodzicielskiej”.
 W sytuacji, gdy wiadomym 
jest, że na skutek rozwodu powsta-
nie spór o dotychczas zajmowane 
przez strony mieszkanie, warto za-
dbać o to by problem ten rozwiązać 
już na etapie procesu w sprawie o 
rozwód.

 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.

KRONIKA POLICYJNA
Lubuscy policjanci zapraszają wszystkich 
zainteresowanych służbą w Policji na wspól-
ne treningi. Jednym z etapów rekrutacji do 
Policji jest test sprawności fizycznej. Test 
ten polega na pokonaniu sprawnościowego 
toru przeszkód w określonym czasie. Wyniki 
zostają przeliczone w systemie punktowym. 
Policyjni instruktorzy w trosce o jak najlep-
sze przygotowanie kandydatów organizują 
kolejne spotkania praktyczne, podczas 
których będą demonstrować technikę poko-
nywania wybranych elementów toru i służyć 
wszelką pomocą i poradą uczestnikom zajęć 
sportowych. Poniżej przedstawiamy harmo-
nogram spotkań z policyjnymi instruktorami: 
Zielona Góra – 10, 18 i 24 czerwca 2020 r. 
w godz. 11.00 - 13.00 - sala gimnastyczna 
przy ul. Strzeleckiej 22 w Zielonej Górze; 
Świebodzin – 20 czerwca 2020 r. w godz. 
11.00 – 13.00 – miejska hala sportowa przy 
ul. Zachodniej 74 w Świebodzinie; Gorzów 
Wlkp. – 9, 17 i 23 czerwca 2020 r. w godz. 
13.00 - 15.00 – hala sportowa przy ul. Sło-
wiańskiej 10 w Gorzowie Wlkp.

*
Policjanci z lubskiego komisariatu po nie-
spełna 20 minutach zatrzymali dwie osoby 
podejrzane o dokonanie rozboju. Sprawcy 
pobili pokrzywdzonego, zabrali mu telefon 
i uciekli. Sąd przychylił się do wniosku 
Prokuratury Rejonowej w Żarach oraz 
policji i zastosował środek zapobiegawczy 
w postaci trzymiesięcznego aresztu. Do 
zdarzenia doszło 20 maja w Lubsku. Do po-
krzywdzonego podeszło dwóch mężczyzn. 
Szarpali, bili pięściami i kopali go po całym 
ciele, doprowadzając do stanu bezbronności. 
Zabrali mu telefon, oddalając się w niezna-
nym kierunku. Pokrzywdzony po zdarzeniu 
zgłosił się do Komisariatu Policji w Lubsku, 
gdzie opisał całą sytuację oraz sprawców. 
Funkcjonariusze natychmiast udali się w 
rejon miasta. Rozpoczęli sprawdzanie ulic. 
Po niespełna 20 minutach na jednej z ulic 
zauważyli dwóch opisanych mężczyzn. 
Policjanci zatrzymali 31-latka oraz 45-latka: 
mieszkańców pow. żarskiego i odzyskali 
telefon. Podejrzani trafili do policyjnego 
aresztu, gdzie oczekiwali na przesłuchanie. 
Po zgromadzeniu materiałów usłyszeli zarzut 
rozboju.W piątek (22 maja) Sąd przychylił 
się do wniosku Prokuratury Rejonowej w 
Żarach oraz policji i aresztował ich na trzy 
miesiące. Za tego typu przestępstwo może 
grozić nawet 12 lat pozbawienia wolności. 
Kara dla zatrzymanych mężczyzn może być 
surowsza, ponieważ działali w warunkach 
tak zwanej recydywy.

*
W czwartek (28 maja) dyżurny Komisariatu 
Policji w Lubsku otrzymał zgłoszenie o 
mężczyźnie, który porusza się samochodem 
w miejscowości Jasień bez uprawnień oraz 
pod wpływem alkoholu. Natychmiast w tym 
kierunku udali się funkcjonariusze Oddzia-
łów Prewencji z Gorzowskiej Komendy, 
którzy pełnili tego dnia służbę na terenie 
działania lubskiego komisariatu. Policjanci 
sprawdzali ulice miasta oraz drogi wylotowe, 
a także pobliskie miejscowości. Wskazanego 
pojazdu jednak nie napotkali. Powrócili na 
obrzeża miasta, skąd obserwowali główną 
drogę. Po krótkim czasie w oddali zauważyli 
opisywany wcześniej pojazd. Natychmiast 
ruszyli w jego kierunku, używając sygnałów 
świetlnych i dźwiękowych. Kierowca nie 
reagował jednak i uciekł w leśnie drogi. 
Funkcjonariusze pojechali w tym samym 
kierunku, jednak z uwagi na dużą odległość 
stracili pojazd z pola widzenia. Czynności w 
kierunku ustalenia i zatrzymania kierującego 
nie ustały i po kilku godzinach przyniosły 
pozytywny efekt. Podejrzewany o nieza-
trzymanie się do kontroli został zatrzymany. 
To 38-letni mieszkaniec pow. żarskiego. 

Mężczyzna uciekał, ponieważ nie posiadał 
uprawnień do kierowania. Tego samego dnia 
został przesłuchany. Teraz odpowie za prze-
stępstwo z art. 178b kodeksu karnego . Może 
mu grozić do 5 lat pozbawienia wolności.

*
Niedostosowanie prędkości do warunków 
ruchu to w Polsce najczęstsza przyczyna 
wypadków drogowych ze skutkiem śmiertel-
nym. Jazda z nadmierną prędkością zwiększa 
ryzyko śmierci i poważnych obrażeń. Policja 
przestrzega kierujących przed brawurą i zbyt 
szybką jazdą. Niedostosowanie prędkości 
do warunków ruchu jest czynnikiem, który 
powoduje utratę kontroli nad pojazdem, 
co może spowodować groźne w skutkach 
zderzenie z innym pojazdem lub potrącenie 
pieszego. Siadając za kierownicę pojazdu, 
powinniśmy mieć świadomość, że odpowia-
damy nie tylko za swoje bezpieczeństwo, ale 
też za życie i zdrowie innych uczestników 
ruchu. Unikajmy brawury i ryzykownych 
zachowań, które prowadzą do tragedii. 
Pamiętajmy też o obserwacji drogi i jej 
otoczenia, zwłaszcza w rejonie przejść dla 
pieszych. Zgodnie z przepisami, kierujący 
pojazdem, zbliżając się do przejścia dla 
pieszych, zobowiązany jest do zachowania 
szczególnej ostrożności i ustąpienie pierw-
szeństwa pieszemu znajdującemu się na 
przejściu. Apelujemy o rozwagę i rozsądek 
na drogach, ale też o kulturę i życzliwość wo-
bec innych uczestników ruchu drogowego. 
Młodym kierującym przypominamy, że nie 
opłaca się poświęcać swojego życia i narażać 
innych po to, by przeżyć chwile emocji i 
zaimponować rówieśnikom. Obecna pora 
roku sprzyja użytkownikom jednośladów. 
Przypominamy motocyklistom, motoro-
werzystom i rowerzystom, że podobnie jak 
piesi są niechronionymi uczestnikami ruchu 
i w ich przypadku lekceważenie przepisów 
ruchu drogowego może doprowadzić do po-
ważnych konsekwencji. Rowerzyści, nawet 
podczas ładnej pogody, powinni zadbać o 
bycie widocznym na drodze. Kamizelka 
odblaskowa i sprawne światła powodują, że 
kierowcy zawczasu dostrzegają rowerzystę, 
co daje im możliwość wykonania bezpiecz-
nego manewru wyprzedzania. Natomiast 
noszenie kasku jest najskuteczniejszym 
sposobem łagodzenia urazów głowy wynika-
jących zarówno z wypadków rowerowych, 
motorowerowych, jak i motocyklowych. 
Zadbajmy też o należyty stan techniczny 
swojego jednośladu. Ciesząc się ładną pogo-
dą i wolnym czasem korzystajmy z drogi w 
sposób, który nie koliduje z przepisami pra-
wa i nie zagraża innym uczestnikom ruchu.

*
Ktoś włamał się na moje konto internetowe 

i przejął moje dane. Zostałem 
oszukany przez sprzedawcę i do 
dnia dzisiejszego nie otrzyma-
łem zapłaty za zakupiony towar. 
Straciłem pieniądze, bo jak się 
okazało udostępniłem blika 
oszustowi. To tylko niektóre ze 
zgłoszeń jakie w ostatnim czasie 
otrzymują policjanci. Pamiętaj, 
że to czy oszust internetowy 
osiągnie swój cel w dużej mie-
rze zależy od Ciebie. Chroń 
swoją tożsamość i bądź ostrożny 
w wirtualnej sieci. Obecnie bez 
wychodzenia z domu można 
załatwić wszystko. Wystarczy 
dostęp do Internetu, żeby móc 
zrobić zakupy, załatwić urzędo-
we sprawy czy dokonać opłat w 
banku. Internet stał się naszym 
oknem na świat, w którym 
poza załatwieniem codzien-
nych spraw nawiązujemy wiele 
znajomości i uczestniczymy 
aktywnie w wirtualnym świecie. 

Musimy jednak pamiętać, że z sieci korzysta-
ją także oszuści, którzy wykorzystują naszą 
nieuwagę i brak odpowiednich zabezpieczeń 
komputera, żeby przejąć naszą tożsamość 
i pieniądze. O tym jak ważne jest ochrona 
danych oraz jak oszuści wykorzystują brak 
naszej ostrożności w sieci przekonali się 
mieszkańcy powiatu krośnieńskiego. Tylko 
od początku maja policjanci otrzymali dwa-
naście zgłoszeń związanych z oszustwami 
podczas robienia zakupów, włamaniami na 
konta portali społecznościowych i przeję-
ciem danych osobowych, a także wyłudze-
niami pieniędzy za pomocą blika.Pamiętaj, 
że to czy sprawca osiągnie swój cel w dużej 
mierze zależy od ciebie. Zawsze chroń swoją 
tożsamość, weryfikuj otrzymywane od 
znajomych i rodziny wiadomości z prośbą 
o szybką pomoc finansową, a także dokonuj 
zakupów tylko u sprawdzonych oferentów. 
Poniżej przypominamy kilka zasad o których 
należy pamiętać. Robiąc zakupy w sieci: 
zawsze korzystaj ze sprawdzonych portali 
internetowych, logując się na konto sklepu 
internetowego unikaj ogólnodostępnych 
punktów do Internetu, sprawdź jakie formy 
zapłaty umożliwia sprzedawca oraz czy jest 
wskazany adres i numer telefonu, pod który 
w razie wątpliwości możesz zadzwonić, 
sprawdzaj opinie o sprzedawcy i sklepie, w 
którym masz zamiar kupować, zamawiając 
sprzęt zapytaj, czy sprzedawca dołącza 
oryginalne oprogramowanie na płytach i 
instrukcję obsługi, staraj się unikać zakupów 
oraz sprzedaży przedmiotów poza aukcją, 
bo wówczas dochodzenie swoich praw 
jest utrudnione, zachowaj korespondencję 
ze sprzedawcą, gdyż będzie ona stanowić 
dowód w sprawie, płacąc kartą kredytową 
upewnij się, że połączenie jest bezpieczne. 
Gdy zostałeś poproszony o BLIKA czy prze-
lew bankowy: stosuj zasadę ograniczonego 
zaufania i nie działaj w pośpiechu; zawsze 
upewnij się, że osoba, która poprosiła cię o 
pomoc, faktycznie jej potrzebuje; nie udo-
stępniaj nikomu wygenerowanych kodów 
do transakcji internetowych; 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 prawidłowości 
numeru konta adresata oraz przesyłanej 
kwoty; zanim potwierdzisz otrzymany z 
banku kod do przelewu, upewnij się czy 
widniejąca w treści sms kwota jest właściwa; 

otrzymując email o konieczności weryfikacji 
konta bankowego, który odbywa się poprzez 
kliknięcie na link  znajdujący się w przesłanej 
wiadomości i zalogowanie się w ten sposób 
na swoje konto, nie korzystaj z tego. Pamię-
taj, że sprawcy posługują się identycznymi 
stronami, jak te z naszego banku. Jak chronić 
swoją tożsamość: zawsze chroń swoje konta 
internetowe i nigdy nie udostępniaj haseł do 
logowania; pamiętaj o każdorazowym wy-
logowaniu się z konta; używaj różnych haseł 
do poszczególnych kont i zadbaj, żeby ich 
kombinacja liter, cyfr i znaków była trudna 
do złamania; nie zgadzaj się na spisywanie 
danych z dowodu przez niepowołane osoby; 
nie zostawiaj swoich  dokumentów w tzw. 
depozycie – np. wypożyczając sprzęt spor-
towy; korzystając z Internetu stosuj aktualne 
oprogramowanie antywirusowe; sprawdzaj 
znak „kłódeczki” podczas logowania się na 
konto internetowe (symbol szyfrowanego 
połączenia); w przypadku zagubienia do-
kumentu tożsamości lub jego kradzieży jak 
najszybciej zastrzeż go w najbliższym banku.

*
Prosimy wszystkich, a w szczególności 
osoby starsze o ostrożność w kontaktach 
telefonicznych, zwłaszcza gdy osoba po 
drugiej stronie słuchawki chce pieniędzy. 
Pamiętajmy, że nie należy wierzyć w histo-
rie, które ktoś opowiada nam przez telefon. 
Ofiarą manipulacji oszustów działających 
metodą „na policjanta” padła niedawno 
pewna zielonogórzanka, która wierząc, że 
rozmawia z policjantem oddała mu 40 tys. 
zł. Przestępca był bezwzględny i próbo-
wał wyłudzić kolejne pieniądze. Schemat 
działania przestępców wykorzystujących 
metodę „na policjanta” jest zawsze bardzo 
podobny.  Oszuści wymyślają historyjkę i 
dzwonią do starszych osób, podają się za 
policjantów prowadzących działania prze-
ciwko oszustom, straszą utratą pieniędzy 
i żądają „pomocy”, która ma polegać na 
wypłacie pieniędzy i przekazaniu ich „poli-
cjantom”. Przestępcy zawsze żądają dużych 
sum, zwykle kilkudziesięciu tysięcy złotych, 
często też wypytują o posiadane pieniądze 
czy kosztowności. 
W poniedziałek (11.05) dyżurny Komendy 
Miejskiej Policji w Zielonej Górze odebrał 
telefon od kobiety, która zgłosiła, że zo-
stała oszukana metodą „na policjanta”. Na 
miejsce natychmiast pojechali policjanci, 
którzy podjęli działania operacyjne. Z relacji 
kobiety wynikało, że ok. godz. 15-tej na 
jej telefon stacjonarny zadzwonił nieznany 
mężczyzna i podając się za policjanta poin-
formował o włamaniu na jej konto bankowe. 
„Policjant” zapewniał, że chce jej pomóc, 
ale ona musi współpracować. Poprosił o 
numer telefonu komórkowego, następnie 
kazał jechać do banku, wypłacić pieniądze 
i oddać mężczyźnie, który będzie na nią 
czekał w umówionym miejscu. Niczego 
nie podejrzewająca kobieta zastosowała 
się do wskazówek przekazanych przez 

przestępców, a następnie wróciła do domu. 
Po pewnym czasie ponownie zadzwonił te-
lefon, a fałszywy policjant kazał jej wypłacić 
kolejne pieniądze. Zdenerwowana kobieta 
pojechała do znajomej i opowiedziała jej całą 
historię, a ta natychmiast zawiadomiła poli-
cję. Policjanci podjęli działania, żeby ustalić 
i zatrzymać sprawców. Tą historię - jako 
ostrzeżenie przed bezwzględnością i pod-
stępnym działaniem oszustów - dedykujemy 
osobom starszym, a także ich rodzinom. 
Przypominamy, że policjanci nie żądają od 
nikogo wpłaty pieniędzy, ani też nie informu-
ją nikogo o prowadzonych działaniach. Jeśli 
odbierzemy telefon od nieznanej nam osoby 
z żądaniem wypłaty pieniędzy i przekazania 
ich „policjantom” możemy być pewni, że 
rozmawiamy z oszustem. Z policyjnych 
danych wynika, że świadomość społeczna 
dotycząca metod oszustwa „na policjanta” 
jest coraz większa, niestety zdarzają się 
sytuacje, że osoby starsze dają się zmani-
pulować i oszukać, dlatego rozmawiajmy 
ze swoimi bliskimi i przestrzegajmy przed 
przekazywaniem swoich oszczędności 
obcym czy udostępnianiem swojego konta. 
Jak pokazuje ta historia, oszuści okradający 
starsze osoby są bezwzględni i wykorzystają 
każdy sposób, aby zdobyć pieniądze kosz-
tem często schorowanych osób, które w ten 
sposób tracą oszczędności swojego życia. 
Oszuści wybierają osoby starsze dlatego, że 
łatwiej jest nimi manipulować , co przestępcy 
bezwzględnie wykorzystują. Jeżeli odebrali 
Państwo podejrzany telefon z prośbą o po-
życzkę czy przekazanie prosimy pamiętać 
o środkach ostrożności: 1.Nie przekazywać 
pieniędzy obcym osobom, ani nie przelewać 
pieniędzy na wskazane konto bankowe czy 
też za pomocą tzw. „szybkiego przelewu”. 
2.Nie działać w pośpiechu i nie podejmować 
od razu pieniędzy z banku - odłożyć termin 
wpłaty czy udzielenia pożyczki (najlepiej o 
kilka dni). 3.Poradzić się znajomych, sąsia-
dów, rodziny czy policjanta – nr 112. 4.Jeśli 
ktoś podaje się za funkcjonariusza policji i 
żąda od nas pieniędzy, rozłączyć rozmowę, 
zadzwonić pod bezpłatny numer 112 i na-
tychmiast poinformować o takiej sytuacji. 
5.O każdym podejrzanym telefonie pilnie 
poinformować POLICJĘ – nr alarmowy 112. 
Pamiętajmy, że ani policjanci ani urzędnicy 
nie żądają od nas wpłaty pieniędzy, tym 
bardziej przez telefon.

*
Przypominamy, że cały czas trwa nabór 
do służby w policji. Zawód policjanta to 
różne wyzwania, ale jednocześnie spełnie-
nie 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

Pożar w Łęknicy był gaszony m.in. przez naszych strażaków

Do wypadku zadysponowano również strażaków z Lubska

W maju odbyły się ćwiczenia na terenie JRG Lubsko

Policjanci zatrzymali przestępców po niespełna 20 minutach
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Trwają prace porządkowe, któ-
rych celem jest przywrócenie 
funkcji użytkowej Miejskiego 
Parku w Lubsku. Rewitalizacja 
ma odsłonić istniejące od dawna 
piękne trasy spacerowe, które 
zarazem dużym skrótem przepro-
wadzą nas np. z ul. Baśniowej na 
ul. Traugutta. (wejście do parku 
kładką przy dawnym Przedszko-
lu nr 3 – wyjście za bazą PGKiM 
– PSZOKiem).

Dodatkowo dostępna jest ścież-
ka, prowadząca z miasta w kie-
runku zalewu Nowiniec.
Zachęcamy do spacerów i wy-
cieczek rowerowych. Ścieżka 
wiedzie wzdłuż rzeki Lubszy, co 
dodatkowo czyni ją atrakcyjną 
przyrodniczo, natomiast odda-
lenie jej od tras ruchu, zapewnia 
bezpieczeństwo i spokój.

A-M

PARK - PARK - 
KAWAŁEK LASU KAWAŁEK LASU 
W MIEŚCIEW MIEŚCIE

Rozmawiamy z Panią 
Reginą Kozakiewicz, 
prawdopodobnie 
najstarszym czynnym 
działkowcem w Lubsku 
i Polsce.

ML: Czy jest Pani rodowitą 
lubszczanką?
- Nie, nie jestem z tych rejonów.
ML: To skąd Pani pochodzi?
- Pochodzę z Podbrodzia koło Wil-
na. Jest to miejscowość położona 
50 km od stolicy Litwy, przed woj-
ną były to tereny należące do Pol-
ski. Tam uczęszczałam i ukończy-
łam szkołę powszechną - siedem 
klas. A po wojnie zapisaliśmy się 
do transportu na ziemie odzyskane, 
ale bez ojca, który był przed wojną 
policjantem - Sowieci zabrali go 
na Sybir, z którego już nie wrócił. 
W tym czasie zabierali księży, 
wojskowych i policjantów. Ojciec 
nie wrócił i zostało nas pięcioro 
i mama nas wychowywała sama. 
Ja i brat skończyliśmy szkołę, a 
pozostała trójka tzn. dwie siostry 
i brat nie zdążyli, bo zaczęły się 
transporty, którymi pojechaliśmy 
do Kętrzyna(Kętrzyn – miasto w 
województwie warmińsko-mazur-
skim – red.), gdzie mieszkaliśmy 
1,5 roku. A najstarszy brat po 
wojsku został tu na Zachodzie i 
ściągnął nas do Lubska. Napisał 
do mamy list, żeby tu przyjechać, 
bo tutaj są fabryki, a w Kętrzynie 
była tylko jedna - zakład cukier-
niczy. Ja tam szukałam pracy, bo 
miałam wtedy już 20 lat, ale nic 
nie mogłam znaleźć. Po liście brata 
zebraliśmy się z mamą i ze wszyst-
kimi tobołami przyjechaliśmy tutaj 
do Lubska na ulicę Słowackiego, 
gdzie mieszkał mój brat. A ja jak 
„wyrosłam” znalazłam pracę w 
szpitalu i o ile dobrze pamiętam 
było to w 1951 roku. Powiedzia-
łam dyrektorowi, że pracowałam 
przy chorych i ten mnie przyjął do 
pracy. Później ukończyłam kursy 
pielęgniarskie w Międzyrzeczu. 
Dwie siostry poszły do ‘Wełny”. 
A ja w szpitalu pracowałam 46 lat 
do 69 roku życia.

ML: Od ilu lat jest Pani działkow-
cem?
- Działkę dostałam od jednej pani, 
która pracowała w „Wełnie" i z niej 
zrezygnowała. A było to w 1950 lub 
1951 . Była to ta sama działka, na 
której jesteśmy obecnie. Było to gru-
zowisko. I potem zapoznałam męża, 
który po wojsku pracował na traktorze 
u swojego kolegi. Spodobaliśmy się 
sobie nawzajem i się pobraliśmy.
ML: Ile lat jest Pani na emeryturze?
- Od 1992 roku, już 28 lat. Chciałam 
jeszcze popracować ale dyrektor i 
przełożona mi na to nie pozwolili i 
wygonili mnie na emeryturę(śmiech) 
i do siedemdziesiątki zabrakło mi 
pół roku. Mąż też mi powiedział : 
„ A co nie masz na chleb?” napisał 
podanie, ja je przepisałam i poszłam 
na emeryturę.
ML: Skąd ma Pani tyle siły na pracę 
na działce?
- Ja nie mam pojęcia skąd. Ale jak 
przyjdę na działkę to: „W imię Ojca 
i Syna, Matko Boska miej mnie w 
swojej opiece, pozwól mi jeszcze 

popracować” i robie. I kopię, i grabię 
-  i tak co dzień. I córkę też nauczyłam 
trochę kopania  - tak po „zabugosku” 
na cały szpadel. Jak ktoś źle robi, to 
mówię mu: Idź do domu, nie denerwuj 
się i nie denerwuj mnie.
ML: Skąd zamiłowanie do uprawia-
nia działki?
- Z domu. Tam tez mieliśmy pole, na 
którym musieliśmy pracować i tak mi 
zostało. Mój ojciec sam postawił dom. 
Po szkole nie było zabawy, tylko praca 
w gospodarstwie. I przez to człowiek 
był przyzwyczajony do tej ziemi. Ja z 
dzieckiem na działkę chodziłam sama, 
bo mąż pracował w straży pożarnej.
ML: Pani miałam dwójkę dzieci?
- Tak dwójkę , syna i córkę.
ML: Jakie rośliny Pani uprawia?
- Wszystkie co nadają się do jedzenia 
i dużo kwiatów.
ML: A w domu też ma Pani rośliny?
- Mam 46 doniczek Ja na oknach mam 
pełno kwiatów. Gdzie nie spojrzysz, to 
wszędzie doniczki i doniczki. Bardzo 
je lubię pomimo tego, że jest przy 
nich praca.

ML: Często Pani jeździ rowerem. 
Czy tylko na działkę?
- Nie, na przykład na cmentarz. Jest 
jednak wszędzie tak dużo samo-
chodów, to z jednej strony ulicy, to 
z drugiej są zaparkowane i jeszcze 
mijają mnie auta. To dla mnie za dużo. 
Jadę Gdańską, potem koło Trójki i 
zjeżdżam na Poznańską. Tam mam 
blisko do cmentarza.
Ja wedle parady nie prowadzę roweru. 
Od domu podchodzę do „mniejszej” 
Apteki (Bod Basztą- red), koło szkoły 
na niego wsiadam i jadę aż do bramki 
ogródków działkowych. Tu schodzę, 
by nie trafić w siatkę (śmiech). Po 
prostu nie chcę z siebie wariata robić 
(śmiech). Z powrotem wyprowadzam 
rower, za mostkiem, wsiadam i znów 
jadę aż do apteki.
Czasami jadę na Głowackiego, bo 
tam siostra mieszka. Ale Zieleniecką, 
Przemysłową, czyli tak z boku.Tak, 
jeżdżę, jeżdżę na rowerze.
ML: A co poza działką sprawia Pani 
przyjemność?
- Wyszywałam, jak widziałam. Od 
siostry wzięłam okulary i wykonałam 
obrus, serwetki na ławę, bieżniki i 
wszystko tak elegancko napełnione 
kolorami. Byłam za to chwalona. 
Potem na drutach robiłam kamizelki, 
szaliki. Teraz mam zaćmę. Miałam 
już umówiony termin na operację w 
Żarach, ale w ostatniej chwili, tuż 
przed zabiegiem, powiedziałam -nie. 
A tam, starość nie radość, jeszcze coś 
popsują (śmiech).
A jak bym teraz poszła do doktora, 
to by powiedział, że i tak Pani długo 
żyje (śmiech). Teraz nie ma co się 
pokazywać (śmiech). Kręgosłup mnie 
boli, ale już długo. Ale tam nie chodzę, 
na cholerę mi tam chodzić (śmiech).
Przychodzę na działkę i tu mnie nic 
nie boli.
Jedną książkę przeczytałam, „Bożą 
poszewkę” (śmiech) i gazety: „Fakty”, 
poradniki ogrodnicze np. czytam co 
miesiąca „Działkowca”. Tak, tak, jesz-
cze czytam. Okulary na łeb i... Jeszcze 
wiem co gadam (śmiech).
A jak jest 16.00, 17.00 włączam tele-
wizor i oglądam, jak jest to „Jaka to 
melodia”.
Na podwórku mam składziki i dwa dni 

nie byłam na działce, bo tam rąbałam 
drewno. Córka opiłowała (bo mam 
taką ręczną piłkę) duże krzaczysko 
bzu, bo zasłaniało okno sąsiadom. 
No to trzeba było oberwać liście, a te 
drobne gałązki powiązać, a te grube 
okorować, bo takie jak ręka grube. 
No i w składziku miałam jeszcze parę 
innych rzeczy do rąbania. To dwa dni 
rąbałam i składałam drewno. Córka 
mówiła „Ja porąbię” ale ja(śmiech)
mówię, że jeszcze rękę odrąbiesz.
No wie pan. A teraźniejsza młodzież, 
co teraz będzie, to w ogóle nic nie 
umie.
ML: Działka to lekarstwo?
- Tak. Tak. Ruszam się, kręcę (śmiech). 
Lekarstwem jest cały czas bycie w 
ruchu! Nie siedzę. Córka przychodzi, 
pomoże, ale ja idę popatrzeć i gdy 
ona idzie do domu, to ja widzę, że 
jeszcze tu, jeszcze tam i poprawić 
trzeba (śmiech). Nie chcę nerwów jej 
psuć (śmiech). Przychodzi, pomaga i 
pomalutku nauczy się (śmiech).
ML: Jaka jest Pani ulubiona po-

trawa?
- Hmm. Buraki, na zimno, na gorą-
co. Kapusta, bigosy nie bardzo, ale 
kapuśniak z grzybkami suszonymi 
to pycha. I kartofelki, tłuczone i ze 
skwarkami. I pomidorowa. A te resztę, 
co ugotuję, to się zje.
ML: Co sprawia Pani przyjemność, 
najwięcej przyjemności?
- Zdrowie, najwięcej zdrowie. To mi 

kwiatek przyjemny, bo każdy ma swój 
urok, każdy wymagania. To warzywo, 
bo wszystko jest przyjemne. Jak zdro-
wy jesteś, to i wszystko jest dobrze! 
Bez zdrowia człowiek jest skwaszony, 
ściśnięty.
ML: A jaka jest Pani częściej: 
pogodna, czy zatroskana? Bo ja 
(stwierdza dziennikarz) widzę Pa-
nią zawsze uśmiechniętą. 

- (Śmiech) Bo czym ja mam się 
przejmować? Umrzeć i tak trzeba 
(śmiech), ale jeszcze się nie śpie-
szę. Aby zdrowie było.
Tym optymistycznym akcentem 
zakończymy rozmowę. Pani Re-
gino, zdrowia ponad miarę życzę. 
Dziękuję za wywiad w imieniu 
swoim i czytelników ML.

I.G.

FENOMEN 97-LATKI
CZYLI PANI REGINA
I JEJ DZIAŁKA

Lekarstwem jest cały czas bycie w ruchu - mówi Pani  Regina. Niewiele ogrodów w kraju może poszczycić się taki działkowcem, jak Pani Regina.

A tak o Pani Reginie mówi Prezes ROD
Kolejarz Józef Maćków”
„Od 2010 r. organizuję inwestycje w ogrodzie. Pani 
Regina zawsze była aktywna przy ich realizacji, do-
piero w latach 2017-18 przy odbudowie zniszczonego 
ogrodzenia nie brała bezpośrednio udziału ze względu 
na fakt, że wymagało to dużego fizycznego wysiłku. 
Na organizowanych imprezach w ogrodzie jest obec-
na. Kilka lat temu byłem zdziwiony, gdy usłyszałem, 
że weszła na drzewo i poprzycinała zbędne gałęzie. 
Sam fakt, że każdego roku przekopuje działkę dwa 

razy jest dla mnie FENOMENEM. Jak rozmawiamy 
Pani Regina mówi, że bez tej działki już by jej nie było 
na tym świecie. Na pewno systematyczne prace na 
ogrodzie wpływają na tak dobrą kondycję Pani Reginy. 
Czego bym życzył Pani Reginie? Tego, co każdemu 
z nas: oby jak najdłużej utrzymywała taką kondycję i 
chyba już co najmniej 110 lat życia.
Myślę, że niewiele ogrodów w kraju może poszczycić 
się taką osobą”.

Rewitalizacja ma odsłonić piękne trasy spacerowe
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- Dziewczyny skąd wzięła się ta 
wspólna, biegowa pasja?
Magda: Jako dziecko a później 
już nastolatka nie lubiłam ruchu, 
zajęcia wychowania fizycznego 
to nie były moje ulubione lek-
cje. Często mówiłam, już jako 
dorosła osoba, że nie potrafię 
biegać. Wszystko jednak do 
czasu. Po urodzeniu drugiego 
dziecka odezwały się problemy 
z kręgosłupem, lekarz zalecił 
wzmacnianie mięśni. Zaczęłam 
uczestniczyć w różnych formach 
aktywności fizycznej, zaczęły się 
poszukiwania tego, co będzie 
sprawiało mi przyjemność. W 
pewnym momencie zakiełko-
wała myśl, że może bieganie, a 
później wątpliwości - przecież 
nie potrafię biegać. Pomocny stał 
się nowy członek rodziny. Nasz 
psiak wymagał sporo ruchu i 
zaczęłam z nim truchtać. Nikomu 
nie przyznawałam się, że próbuję 
biegać. Rodzince powiedzia-
łam dopiero wtedy, kiedy już w 
dobrym czasie przebiegałam 5 
kilometrów. Byli dumni i to do-
dało mi skrzydeł. Uwierzyłam, że 
mogę. Na pierwszy bieg zapisała 
mnie starsza córka Edyta; sama 
nie miałam odwag,i więc zapisała 
się razem ze mną. Podeszła mnie 
sposobem: mamo, zobacz jaka 
fajna inicjatywa - był to bieg 
charytatywny. Mobilizacja była 
podwójna, a nawet potrójna, bo 
mogłam się sprawdzić, pobiec 
z córką i pomóc innym. Stres 
był ogromny, bo sami stawiamy 
sobie poprzeczki. Tak zdoby-
łam pierwszy medal w życiu, 
moja córka również. Ogromna 
satysfakcja i radość, że jednak 
możemy, że damy radę. Na 
takie biegi zaczęłam zapisywać 
również młodszą córkę. Marta 
już wyrosła i może brać udział w 
niektórych biegach dla dorosłych. 
Od tamtej pory minęły ponad 

w rodzaju: biegamy w niedzielę? 
Pewnie, że tak i zaraz zapraszałyśmy 
do biegania.Odbyło się już kilka 
większych biegów np. bieg Walenty-
nowy „Z miłości do biegania”. Było 
nas ponad 20 osób i całe rodziny, na 
rowerkach, rolkach, hulajnogach. A 
potem wspólny czas przy ognisku. 
Taka nasza lubska rodzinka biegowa. 
Jest z nami mnóstwo cudownych lu-
dzi. Widzimy spore zainteresowanie, 
część osób jeszcze nie ma odwagi 
przyjść, pobiec, ale idzie nad zalew 
i zerka, co to się dzieje. Może na-
stępnym razem się odważą. Planów 

mamy dużo, nazwa grupy i logo już 
jest, nasze koleżanki wymyśliły, a 
kolega Mariusz z Żagania pomógł 
je stworzyć. Czekamy na możliwość 
organizacji spotkań. Będzie stronka 
na FB, gdzie będzie można podzielić 
się swoimi aktywnościami, wrzucić 
info o ciekawym biegu albo umówić 
się na wspólny wyjazd na bieg. W 
grupie siła, a towarzystwo mamy 
wspaniałe. Chcemy, aby nasze 
miasto było widoczne na biegach. 
Myślimy o jednakowych koszulkach 
z naszym logo, w którym pojawi się 
nazwa naszego miasta. To świetna 

promocja ukochanego Lubska.
Anita: Myślę, że każda dyscy-
plina sportu ma swoją wartość 
i rozwija w człowieku cechy 
osobowości potrzebne w co-
dziennym życiu m.in. dążenie do 
celu, konsekwencję w działaniu, 
systematyczność, wytrzymałość, 
odporność na stres. My uwiel-
biamy bieganie i sprawia nam 
to ogromną przyjemność. Inni 
ludzie czują to samo w pozo-
stałych dyscyplinach i właśnie 
dlatego aktywność fizyczna jest 
nieoceniona. Pomimo, że jest 
to wysiłek fizyczny dla nas, jest 
to zarazem forma relaksu i od-
poczynku. Tak ładujemy swoje 
akumulatory i dbamy o swoje 
zdrowie psychiczne oraz fizyczne. 
Dzięki regularnym treningom 
mamy mnóstwo korzyści, których 
nie sposób wymienić. Czujemy 
się świetnie, mamy mnóstwo 
pomysłów i energii do działania, 
łatwiej znosimy trudności i wy-
zwania dnia codziennego. Mam 
wrażenie, że nie ma dla nas rzeczy 
niemożliwych. Wspólny trening 
to czas dla siebie, to niesamowite 
miejsca i niezapomniane wido-
ki, to wyjątkowe towarzystwo, 
dobra energia, świetna zabawa, 
ogromna satysfakcja i wyjątkowe 
wspomnienia. Co do planów, to 
nasze głowy są pełne pomysłów. 
O tych najbliższych Madzia już 
wspomniała. Niektóre z nich 
już niebawem uda nam się zre-
alizować przy wsparciu naszych 
przyjaciół i życzliwych ludzi. 
Lubsko ma niesamowity potencjał 
do „truchtania” i piękne miejsca, 
dlatego warto korzystać - endor-
finy i zdrowie dostaniemy jako 
gratis w pakiecie. „Rusz pupsko 
z ekipą Lubsko”. Czekamy na 
Ciebie. Anita i Magda.
- Dzięki za rozmowę i życzę 
dalszej aktywności.

M. Sienkiewicz

4 lata, a my nadal uczestniczymy 
w wielu różnych biegach, ale naj-
chętniej bierzemy udział w biegach 
charytatywnych - pomaganie przez 
bieganie. Właśnie tak to się zaczęło.
Anita: Moja przygoda z bieganiem 
również zaczęła się w wyjątkowych 
okolicznościach. Diagnoza choroby 
autoimmunologicznej zmotywowa-
ła mnie do zadbania o własne zdro-
wie dla siebie i mojej rodziny. Od 
dziecka byłam aktywna fizycznie, 
pierwsza była akrobatyka w szkole 
podstawowej, później przyszedł 
czas na koszykówkę, którą do tej 
pory uwielbiam i pewnie, gdyby 
były sprzyjające okoliczności, 
nadal bym ją trenowała. To był 
szczególny czas, bo trafiłam na 
wspaniałą trenerkę Jolę Gutowską, 
która potrafiła dostrzec moje możli-
wości i dała mi szansę na rozwój w 
tej dyscyplinie. W szkole średniej, 
oprócz trenowania koszykówki, 
często brałam udział w zawodach 
z przysposobienia obronnego – 
taki mieliśmy wtedy przedmiot: 
biegałam różne dystanse, rzucałam 
granatem, strzelałam do celu i uczy-
łam się udzielać pierwszej pomocy. 
Mieliśmy wyjątkowego nauczycie-
la, który potrafił nas niesamowicie 
zmotywować i nasza żeńska dru-
żyna odnosiła wtedy duże sukcesy. 
Bieganie zawsze istniało w moim 
życiu, jednak po poważnej kontuzji 
kolana musiałam odpuścić i nigdy 
nie pomyślałabym, że uda mi się do 
tego wrócić. Ponowne próby były 
trudne, ale rozsądek, cierpliwość 
i systematyczna praca przyniosły 
sukces. Dlatego satysfakcja jest 
ogromna, a przyjemność jeszcze 
większa. Spotkanie na trasie z 
Madzią sprawiło, że pokochałam 
bieganie bardziej i tak to się znowu 
zaczęło. Tak zrodziła się nasza 
wspólna pasja do truchtania, która 
dziś ogromnie nas cieszy.
- Jak na to hobby reagują Wasi 
najbliżsi? Czy też weszli na spor-

tową ścieżkę?
Anita: Obie z Madzią mamy 
ogromne szczęście, bo nasze ro-
dzinywspierają nas i motywują 
do dalszego działania. Cieszą się 
z nami z wybieganych osiągnięć i 
sukcesów, a jest to dla nas bardzo 
ważne, bo utwierdza w tym, że 
robimy dobrą i bardzo potrzebną 
rzecz. Nasze dzieci też są aktywne 
sportowo, co ogromnie cieszy, a 
dyscypliny wybrały różne - córcia 
rolki, syn deskorolkę, oboje też 
lubią jeździć na rowerze. Mój mąż 
jeszcze nie biega, ale śmiejemy się, 
że póki co, to ja robię to za niego, 
biegając tyle kilometrów. Rafał 
lubi za to jeździć na rowerze, więc 
mamy wspólny czas na aktywność 
sportową, a rodzinnie organizujemy 
sobie rozgrywki w tenisa stołowego.
Magda: Moja młodsza córka Marta 
często trenuje z nami i osiąga bar-
dzo dobre wyniki, jak na swoje 13 
lat. Starsza Edyta pozostaje wierna 
swojej pasji, którą są konie. Mój 
mąż nas także bardzo wspiera jako 
kierowca, ekipa techniczna i foto-
graf. To dla nas pomoc nieoceniona. 
Arek też jeździ na rowerze, a ostat-
nio udało nam się zrobić wspólny 
trening, łączący bieganie i rowerek. 
Świetna sprawa, co z pewnością 
będziemy kontynuować.
- Słyszałem od swojej redakcyjnej 
koleżanki, że uczestniczycie w 
akcjach charytatywnych?
Magda:Tak, to prawda, od mo-
mentu, kiedy okazało się, że można 
pomagać biegając, podjęłyśmy z 
Anitą decyzję, że to będzie główny 
cel naszego „truchtania”.Atmosfera 
na tego typu biegach jest niepowta-
rzalna, zabawa dla całej rodziny. 
Często są to biegi dla dzieci, nawet 
tych najmłodszych. Świetnie spę-
dzony czas.
Anita: Wspólnie z Madzią uważa-
my, że każdemu działaniu można 
nadać jeszcze większy sens, więc je-
śli nasze wybiegane kilometry mogą 

pomóc innym osobom, to z wielką 
przyjemnością będziemy to nadal 
robić,nawet w pocie czoła. Biegi 
charytatywne to te, które mają dla 
nas najwyższą wartość i znaczenie.
- Uprawianie sportu często wiąże 
się z zawiązywaniem przyjaźni z 
ludźmi, którzy mają podobne po-
trzeby. Czy wokół Was wytworzy-
ła się jakaś nieformalna grupa? 
Czy spotykacie się i cyklicznie 
trenujecie?
Anita: Biegacze to wyjątkowi 
ludzie z pozytywną energią. My 
nawiązałyśmy mnóstwo wspa-
niałych znajomości, które są dla 
nas szczególne z wielu powodów. 
Dzielimy się doświadczeniami i 
wzajemnie motywujemy się do 
osiągania wyznaczonych celów. 
Spotykamy się na naszych biego-
wych inicjatywach, rozmawiamy 
i miło spędzamy ze sobą czas, bo 
lubimy swoje towarzystwo; zawsze 
jest dobra energia, a to bardzo waż-
ne, bo grupa potrafi zmotywować. 
Są też z nami wspaniali ludzie z 
Żagania, których ciepło pozdra-
wiam. Razem z Madzią śmiejemy 
się, że znalazłyśmy się jak w korcu 
maku, bo oprócz miłości do naszego 
biegania łączy nas podobny dystans 
do życia, światopogląd, energia, 
entuzjazm i wspólne zaintereso-
wania. Rozumiemy się bez słów i 
często wyprzedzamy nasze myśli. 
To niezwykła, biegowa przyjaźń, a 
Madzia to wyjątkowa osoba, która 
inspiruje do dobrych i ważnych 
rzeczy. Z uśmiechem na ustach 
potrafi znosić ból, z którym czasem 
musi się zmierzyć na trasie. Za to ją 
podziwiam i bardzo cenię. 
Magda: Dzięki bieganiu pozna-
łam wielu fantastycznych ludzi. 
Mamy swoją nieformalną grupę, z 
którą jesteśmy w stałym kontakcie. 
Anitkę poznałam na jednym z bie-
gów charytatywnych. Zaiskrzyło 
między nami od pierwszej chwili, 
mamy podobne spojrzenie na 

życie, a wspólne bieganie stało 
się dla nas formą odpoczynku od 
codzienności: „wieczorne wie-
trzenie głowy” – tak nazywamy 
nasze wspólne treningi. To dla nas 
ważny czas, który bardzo lubimy. 
Świetnie się ze sobą czujemy i 
bawimy się tym naszym „truch-
taniem”. Najważniejsze jest to, że 
zbieramy wyjątkowe wspomnienia 
i kiedyś będziemy o nich opowia-
dać naszym wnukom. Anita to 
osoba, która stoi przy moim boku, 
bo liczę się dla niej nie tylko jako 
towarzyszka treningu, ale przede 
wszystkim jako człowiek. Mogę 
zawsze liczyć na jej wyrozumia-
łość i pomocną dłoń. Przebywanie 
z nią sprawia, że wszystkie troski 
znikają i zawsze nastawia mnie 
optymistycznie do świata.
- Jak przekonać tych, którzy kon-
takt ze sportem mają za pomocą 
telewizji, że warto zmienić swoje 
preferencje i wyjść poza cztery 
ściany?
Anita: Wszyscy się chyba z tym 
zgodzimy, że brak aktywności 
fizycznej to ogromna szkoda dla 
naszego ciała i umysłu, a konse-
kwencje tego są bardzo dotkliwe. 
Na ten temat można napisać osob-
ny artykuł. Osobiście uważam, 
że każda zmiana zaczyna się od 
korektynaszego sposobu myślenia. 
Ważna jest nasza własna wewnętrz-
na motywacja - odpowiedź na 
pytania: dlaczego chcę to zrobić dla 
siebie? I czy mam gotowość do tej 
zmiany oraz systematycznej pracy, 
żeby to osiągnąć? Obie z Madzią 
jesteśmy świetnym przykładem, 
że „truchtać” każdy może. Takich 
osób jest w naszym mieście więcej, 
podziwiamy je i z całego serca im 
kibicujemy. Jeśli uda się zamienić 
TV lub komputer na spacer lub inną 
aktywność fizyczną to już jest to 
krok do przodu. Nasze ciało i umysł 
z pewnością nam się odwdzięczą 
świetnym samopoczuciem. Życie 

to wybory i my podejmujemy 
decyzję jakich dokonamy. Jeśli 
rodzice oczekują od dzieci, żeby 
były aktywne to sami powinni się 
zaangażować i dać przykład. Innej 
drogi tutaj nie ma. Mówienie o 
czymś, bez potwierdzenia w dzia-
łaniu, nie przynosi oczekiwanego 
efektu. Osoby dorosłe często mają 
już wyrobione pewne przekonania 
i schematy myślenia, które nadają 
kierunek decyzjom, wyborom i 
działaniom. Niestety te schematy 
myślenia mogą być ograniczające i 
tu może zacząć się trudność np. „nie 
będę biegać, bo w mojej rodzinie 
nikt nie biega, i tak z tego nic nie 
będzie, maratonu nie przebiegnę, 
inni będą się ze mnie śmiać, w le-
ginsach będę głupio wyglądać, bo 
bieganie jest nudne”. Tak można 
by wymieniać bez końca a przecież 
nie o to w tym wszystkim chodzi. 
Taki sposób myślenia z pewnością 
nie będzie nas aktywizował do 
działania. Poza tym sport jest po 
to, aby się nim cieszyć i nam udało 
się ten stan osiągnąć. Nastawienie 
na cyfry, wyniki i tzw. czasówki 
może prowadzić do frustracji i 
niezadowolenia, a w konsekwencji 
do decyzji o rezygnacji z czegoś, co 
na początku sprawiało przyjemność. 
Dla nas nasze cyferki to dodatek i 
nagroda za wysiłek. Najważniejsza 
jest przyjemność, satysfakcja i świa-
domość, że robimy to dla siebie. I 
tak to trzeba sobie w głowie ułożyć. 
- A tak na koniec. Czym dla Was 
jest bieganie i jak przekłada 
sięna codzienne życie? Plany na 
najbliższy czas?
Magda: W bieganiu największą 
satysfakcję sprawia nam pokonanie 
własnych ograniczeń i słabości; 
często w czasie biegu pojawiają się 
wątpliwości, ale jak człowiek wbie-
ga na metę, to odczuwa już tylko 
ogromną radość. Bieganie sprawiło, 
że podniosła się jakość mojego 
zdrowia i życia. Dlatego próbujemy 

wspólnie zachęcić mieszkańców 
naszego miasteczka do aktywności 
fizycznej m.in. poprzez inicjatywę 
prezentowaną na FB „Wspólne tru-
chtanie nad zalewem Karaś” w każdą 
niedzielę o godzinie 9.00. Teraz, w 
trudnym czasie - jak już możliwe 
było bieganie w dwie osoby - mo-
głyśmy kontynuować nasze wspólne 
treningi, dodawałyśmy na FB posty, 
żeby być z grupą, żeby pokazać, że 
jesteśmy, że biegamy, nie odpusz-
czamy pomimo sytuacji i zachęcamy 
do tego innych. Największąnagrodą 
dla nas są informacje zwrotne od 
naszych biegowych znajomych, że 
też biegają, pokonują swoje słabości i 
cieszą się ze swoich sukcesów razem 
z nami.Plany na najbliższy czas? Je-
żeli tylko zdrówko dopisze, wspólnie 
z Anitką będziemy realizować nasze 
plany biegowe i te związane z two-
rzeniem grupy amatorów aktywności 
fizycznej. Z pewnością zrobimy 
też reaktywacjęwydarzenia na FB 
„Wspólne truchtanie nad zalewem 
Karaś”, które jest dla nas wyjątkowe 
i każdy może w nim wziąć udział. 
Pomysł zrodził się z potrzeby, a nasi 
znajomi chętnie do nas dołączyli. W 
każdą niedzielę zbierała się grupa 
chętnych osób do wspólnego „truch-
tania”. Fajne jest to, że każdy biegnie 
na miarę swoich możliwości. Nasze 
koleżanki zaczęły pytać: jak jest i czy 
dadzą radę. Każdy może spróbować, 
ważne aby zrobić pierwszy krok. 
Można zacząć od marszobiegów. 
My będziemy wszystkich chętnych 
wspierać w każdej aktywności. Nam 
także zdarzają się kryzysy, problemy 
zdrowotne, zwyczajnie słabsze mo-
menty, ale wiemy, że ktoś tam czeka 
na nas i nie możemy zawieść. A jak 
już się spotkamy, to zapominamy 
się o wszystkim, rozmawiamy, 
opowiadamy jak nam minął dzień 
i nie wiadomo, kiedy kilometry 
„robią się same”. Zdarzało się tak, 
że jak nie miałyśmy czasu wrzucić 
wydarzenia, to pojawiały się pytania 

Sport to zdrowie. Z tymi słowami zgodzą się chyba nawet najwięksi malkontenci 
iprzeciwnicy aktywności fizycznej, przynajmniej sami przed sobą. W dobie 
epidemii to stwierdzenie nabrało jeszcze większego znaczenia. Wiedzą o tym 
dobrze Magdalena Chudy i Anita Ratomska, dla których bieganie stało się 
odpoczynkiem od codzienności. 

Dla Magdy i Anity bieganie to sposób odpoczynku od codzienności 

Bieg charytatywny, 2017 rok w Zielonej Górze, Magda z córkami: z lewej 
Edyta, z prawej Marta Tegoroczny bieg walentynkowy pn. „Z miłości do biegania”
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LWiK URUCHAMIA ELEKTRONICZNE 
BIURO OBSŁUGI KLIENTA eBOK!!!
Informujemy Państwa, 
że Spółka Lubskie Wo-
dociągi i Kanalizacja od 
maja 2020 roku uru-
chomiła 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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Rozmawiamy z Panem 
Romanen Paszkiem, 
mieszkańcem naszego 
miasta, o przeszłości i 
czasach współczesnych.

Magazyn Lubski: Jak przeżył Pan 
wojnę, co dobrego i złego utkwiło 
w umyśle młodego wtedy przecież 
chłopaka?
Roman Paszek: W mojej pamięci 
utkwiło bardzo to, jak latem 1939 roku 
szedłem przez most, patrzę - kobieta 
robi zdjęcia. Spytałem się, czy zobaczy-
ła szczupaka (śmiech), a ona na to, że 
fotografuje piękne widoki i spytała się 
mnie, gdzie jest Posterunek Policji. A ja 
zaproponowałem jej, żeby zrobiła zdjęcia 
najstarszej kuźni w Kobryniu i poprowa-
dziłem ją w tamtą stronę, ale cały czas 
się bałem, bo rozpoznałem, że to nie 
jest kobieta, ale przebrany mężczyzna 
(jak się okazało później, był to szpieg). 
Całą drogę wypatrywałem Policjanta, z 
którym miałem umówione znaki. Gdy 
mnie zobaczył ,pobiegł na Komisariat 
i wszczął alarm, a ja w tym czasie pod-
prowadziłem tą „kobietę” pod kuźnię, 
tam już była przygotowana zasadzka. Po 
dwóch godzinach do mojego domu przy-
szedł Policjant (Zyga – red.) i powiedział, 
że za pomoc w schwytaniu szpiega będę 
wyróżniony. Po dwóch dniach dotarła do 
mnie wiadomość, że w nagrodę pojadę 
na ponad miesiąc do Sulejówka (Józef 
Piłsudski przekazał swoją letnią rezyden-
cję dla dzieci Zwycięzców z 1920 roku.). 
A po powrocie, po niespełna dwóch 
dniach wybuchła wojna. 
A co do czasów wojny, to byłem zły, 
bardzo zły. Po wtargnięciu Niemców na 
Wschód, w pierwszej kolejności nastą-
piły wywózki młodzieży do Niemiec, na 
roboty. Ja pochodzę z Kobrynia (obecna 
Białoruś - red) .
Dostałem wezwanie, aby się stawić do 
Arbaitsamtu. Kiedy tam przybyłem, 
człowiek, z którym rozmawiałem, 
szybko podarł moje „karty” i stwierdził, 
że zatrzyma mnie tu na miejscu jako 
gońca. Byłem zatrudniony w zakła-
dzie, w którym byli stolarze, ślusarze, 
krawcy i wielu innych fachowców. Oni 
pracowali dla Niemców, a ja jako goniec 
rozwoziłem wszelkie zamówienia. Były 
to np. uprasowane niemieckie ubrania, 
które kilkakrotnie specjalnie gniotłem, 
czego o mało nie przypłaciłem życiem. 
Kiedy uciekałem przed ordynansem, 
to wpadłem na bardzo wysoki płot, 
który mnie przeraził, ale już nigdy go 
nie odnalazłem. Nie wiem, czy to była 
wyobraźnia, czy tymczasowa budowla 
obronna.
Na drugi dzień maszerowałem z babcią 
do Brześcia aż 55 kilometrów, ale strasz-
nie się bałem, że zostaniemy zastrzeleni i 
nie chciałem by ona kogokolwiek prosiła 
o podwiezienie. Wolałem „spacerek”. 
Gdy byliśmy tuż tuż domu znajomej 
babci, zostaliśmy ostrzeżeni, iż musimy 
uciekać, bo stacjonujący tam partyzanci 
wezmą nas za szpiegów. Takie to były 
czasy. Przenocowaliśmy w Brześciu 3 
dni u kogoś innego i wracaliśmy. Na 
szczęście wtedy udało się mi zatrzymać 
wozaka mówiącego po polsku,który 
zgodził się nas zabrać. Ale musiało to 
być wszystko w tajemnicy i ukryciu. 
Przed Kobryniem wysiedliśmy lecz już 
było doniesione, iż woźnica przewoził 
ludzi i miał rewizję. My na szczęście 

wysiedliśmy kilometr wcześniej i udało 
nam się przejść między niemieckimi 
punktami kontrolnymi.
Na drugi dzień było bombardowanie 
Rosjan. Sąsiadka ukryła się w małym 
schronie, inna mnie z babcią przykryła 
przed odłamkami grubą kołdrą i pie-
rzynami, co nas uratowało, później 
ukryliśmy się w leju po bombie. Raz 
Niemcy, raz Rosjanie byli wokół nas i 
wciąż trwały walki i wciąż było bardzo 
niebezpiecznie. To wieszałem białą, to 
czerwoną flagę. 

ML: Jak i kiedy znalazł się Pan na 
ziemiach odzyskanych?
RP: W 1946 roku.Sprowadziliśmy się 
tutaj z całą rodziną. Ściągnęła nas ciocia, 
która pracowała w wojsku w Remberto-
wie (red) . Tam byliśmy od 45 do 46 roku. 
Ciotkę zdemobilizowali i kazali jej szu-
kać miejsca do osiedlenia na Zachodzie. 
Dostała taki bilet, że w trójkę mogliśmy 
poruszać się pociągiem szukając miejsca 
najlepszego do zamieszkania. Najpierw 
był Malbork (red) . Nie podobało nam 
się to, że tam wielu jeszcze „mówiło” 
po niemiecku. Ruszyliśmy na zachód. 
Pierwszym i ostatnim przystankiem było 
Lubsko. Dostaliśmy z Prezydium (Urząd 
Miasta-red.) 2 klucze i mieliśmy zająć 
mieszkania na ul. 22 lipca (red. obecnej 

Sportowej). Nasz cały dobytek przewie-
ziony był do Lubska wagonem. Gdy 
poszliśmy zobaczyć wszystko na miejscu 
i włożyłem klucz do zamka, to okazało 
się, że drzwi są otwarte. Mieszkała tam 
już rodzina, która dostała się za pomocą 
wytrycha. Nie mieliśmy innego wyboru. 
Szukaliśmy dalej. Na ulicy Bohaterów 
mieszkaliśmy do 1948 roku. Wtedy 
znalazłem piękny, pusty dom w miejscu, 
które zamieszkuję do chwili obecnej. Jest 
to ulica Wrocławska.

ML: Czy mógłby Pan nam powiedzieć, 
jak się Lubsko zmieniło od czasów, 
kiedy tu Pan zamieszkał, do chwili 
obecnej?
RP: Było powiatem, ale krótko. Pa-
miętam, że był przemysł włókienniczy, 
ceramiczny i dobrze pamiętam Młyn na 
Krakowskim Przedmieściu, bo tam mie-
liliśmy mąkę. Na moim domu kończyło 
się miasto, dalej były pola uprawne. A 
dzisiaj są tam bloki mieszkalne..

ML: A co Pan w Lubsku robił , gdzie 
Pan pracował?
RP: Najpierw pracowałem w Ce-
gielni. Zastrajkowałem z kolegą i nas 
zwolniono. On był później gońcem we 
Włókniarzu i od razu mnie tam ściągnął. 
Chciał przejść na produkcję. A ja swą 

obrotnością i zaradnością zastąpiłem w 
pracy pięciu wcześniej zatrudnionych 
gońców (śmiech). 
Uczyłem się w szkole wieczorowej na 
ulicy Chopina. Tam były 3 klasy Szkoły 
Powszechnej. W jednym roku zaliczyli-
śmy 5 i 6, a w następnym 7. Wtedy usta-
wiali tak lekcje, żeby pasowało nam do 
godzin pracy. Pomagano nam. Chociaż 
tyle skończyłem. Z Włókniarza zabierało 
mnie dwa razy SP (Służba Pracy). Naj-
pierw na żniwa, a później w „majątkach”. 
To była pierwsza pomoc(śmiech) dla 
PGR-ów (Państwowe Gospodarstwa 
Rolne - red.).

ML: A jak spędzał Pan czas wolny?
RP: To było w obecnym LDK-u, były 
zabawy. Jak szedłem na te zabawy to 
szukałem kątów, bo się wstydziłem, nie 
byłem pewien swoich umiejętności, że 
dobrze tańczę. Pewnego razu wyszukała 
mnie jedna dziewczyna i poprosiła do 
tańca, i wtedy dostałem takiej śmiałości. 
Ta dziewczyna stwierdziła , że jestem 
ekstra tancerzem i przetańczyłem z nią 
całą zabawę.

ML: A czy mógłby Pan opowiedzieć 
coś o swojej rodzinie? Wspominał Pan 
o swojej babci, z którą maszerował 
Pan do Brześcia.

RP: Tak, bo babcia mnie najwięcej pil-
nowała, chodziła ze mną do kościoła, a 
do niego mieliśmy około 3 kilometrów, 
a rodziców rozstrzelali Niemcy po wkro-
czeniu do Kobrynia.

ML: Jak pan poznał swoją żonę ?
RP: To było tak, że ona była traktorzyst-
ką. Po zakończonym kursie wysłali ją do 
Radzynia na kurs brygadzisty, a ja w tym 
czasie byłem tam skierowany do pomocy 
przy żniwach (SP- Służba Polsce – red.) 
i ona była tam moją szefową i tak się 
poznaliśmy. A dzieci urodziły się nam 
dopiero po odbyciu przeze mnie służby 
wojskowej (w Braniewie), mamy dwóch 
synów: Ireneusz i Roman.

ML: A gdzie Pan pracował ?
RP: Ceramik , Włókniarz i PKP na 
końcu, gdzie byłem rewidentem. W 
1981 roku tuż przed ogłoszeniem stanu 
wojennego przeszedłem na emeryturę.

ML: A co Pan robi na emeryturze?
RP: A siedzę w domu i odpoczywam 
po prostu.

ML: Przekazał Pan  1000 zł. na Szpital 
w Żarach na walkę z koronawirusem 
Co Panem kierowało?
RP: Co mną kierowało? Zauważyłem, że 
są braki w pieniądzach i trzeba pomóc, 
po prostu pomóc i nic więcej. Czysta 
chęć niesienia pomocy nawet się nie 
zająknąłem. Była to 13 emerytura, którą 
dostałem. A jak się uzbierało jeszcze 
1000 złotych, to przekazałem je do na-
szego Magistratu ( dawna nazwa Urzędu 
Miasta – red.) żeby wspomóc miasto w 
trudnym czasie.

ML: Co utkwiło w Pana pamięci naj-
bardziej, jakie wydarzenie lub wyda-
rzenia w długim przecież Pana życiu? 
RP: A są takie dwa wydarzenia. Pierw-
sze, to jeszcze z czasów przedwojennych. 
Kuzynka z Warszawy napisała list do 
babci: Karolciu przyjeżdżaj z wnukiem 
do Warszawy. Jak ma jakiś mundurek, 
to niech go weźmie ze sobą. A ja miałem 
mundurek marynarski, bo mój ojciec 
był marynarzem. Ja z babcią w War-
szawie poszliśmy do Łazienek, gdzie 
spotkaliśmy siedzącego na ławeczce 
Józefa Piłsudskiego. Gdy zobaczyłem 
Naczelnika, wyrwałem się Babci z ręki 
i krokiem defiladowym pomaszerowa-
łem w jego kierunku, oddałem honor 
i zameldowałem się :” Roman Paszek 
melduje się do Dziadka Piłsudskiego”. 
Na co Piłsudski śmiejąc się powiedział 
:”Jesteś jeszcze dzieckiem, a już potrafisz 
się meldować”. A drugie to spotkanie z 
Prezydentem Lechem Kaczyńskim i jego 
żoną, których spotkałem na Jasnej Górze 
w 2009 roku. 

ML: Jakie Lubsko chciałby Pan wi-
dzieć w przyszłości?
RP: Chciałbym, żeby ludzie nie wy-
jeżdżali za granicę bo to jest strata dla 
naszego miasta i dla Ojczyzny, 

ML: Dziękuję Panu za interesujący 
wywiad, a w imieniu swoim i czytel-
ników Magazynu Lubskiego życzę 
Panu przede wszystkim zdrowia i 
pogody ducha.

I.G.

W poprzednim numerze „Magazynu Lub-
skiego” pożegnaliśmy ś.p. Rodrycjusza 
Gerlacha, założyciela (1989 rok) i wielo-
letniego prezesa zarządu Koła Związku 
Sybiraków w Lubsku (do 2017 roku). 
Teraz o tym Wielkim Polaku, Społeczniku 
i Patriocie postanowili wspomnieć Jego 
przyjaciele, współpracownicy i rodzina.
Wujek Rodek – wspomnienie. Pora umierać 
– to zdanie wybrzmiało w uszach świę-
tej pamięci Rodrycjusza Gerlacha: ojca, 
dziadka, pradziadka, naszego krewnego, 
człowieka, dla którego trzy wspólnoty 
były niemalże święte: Ojczyzna - Polska, 
Kościół i rodzina. Żegnamy dziś człowieka, 
po ludzku - spełnionego. Zaglądnijmy do 
księgi życia ś.p. Rodrycjusza Gerlacha, do 
tej księgi, która zamknęła się przed kilkoma 
dniami. Dotknijmy chociaż kilku fragmen-
tów. Pozwólcie, że będę o zmarłym pisał: 
wujek Rodek, bo odkąd sięgam pamięcią, 
tak się w moim domu o nim mówiło. A 
mówiło się z szacunkiem, wspominaliśmy 
nieraz okrutne losy, jakie w swoim życiu 
przyszło mu znieść. Bo nasze życie nie 
jest tylko pasmem sukcesów, ale zdarza 
się i Droga Krzyżowa, Golgota. Przyszedł 
na świat w wielodzietnej rodzinie, w la-
tach międzywojennych znaleźli się we wsi 
Mazury – tak ją nazywali – na dzisiejszej 
zachodniej Ukrainie. Wśród urodzajnych 
łąk i pól, razem z rodzicami i rodzeństwem 
zajmował się gospodarstwem, chodził do 
szkoły. Tam zastała rodzinę Gerlachów 
wojna, a w 1940 roku razem z rodzicami 
i większością rodzeństwa został wywie-
ziony na nieludzką ziemię, na Sybir. W 
dalekich stronach, w syberyjskiej tajdze 
doświadczył, co to głód, chłód, ciężka 
praca, a także śmierć swoich bliskich. O 
swoich przeżyciach nie mógł zapomnieć, 
a wspomnienia zawarł na kartach książki 
„Sybirskie etapy”. Wiele razy, tam gdzie 
tylko mógł strzegł tej pamięci o okrutnych 
czasach wojny i wywózki na Syberię. Wielu 
z nas pewnie może o tym powiedzieć, bo 
przecież nie raz był zapraszany w różne 
miejsca, gdzie opowiadał o tragicznych 
losach wielu Polaków i swojej najbliższej 
rodziny, często przywołując tekst hymnu 
Sybiraków: A myśmy szli i szli – dziesiąt-
kowani, przez tajgę, stepy, plątaniną dróg! 
A myśmy szli i szli – niepokonani, aż „Cud 
nad Wisłą” darował nam Bóg. Pamiętam, 
jak mocno na mnie osobiście wywarł 
wrażenie fragment Jego wspomnień, w 
którym opisywał życie religijne na Syberii. 
Przeżywane święta, modlitwy, wołanie do 
Boga, który mógł przemienić ten straszny 
los. I pieśń, którą tam na Syberii Polacy 
śpiewali ze łzami w oczach: Słuchaj Jezu, 
jak Cię błaga lud! Przemień o Jezu, smutny 
ten czas, o Jezu pociesz nas! Pożegnaliśmy 
człowieka niezwykle oddanego sprawie, 
szczególnie tam, gdzie trzeba było komuś 
przyjść z pomocą. Żegnamy kochającego 
Ojca, wyrozumiałego dziadka, pogodnego 
i skromnego człowieka. Niezwykle sumien-
ny i obowiązkowy, skrupulatny, wierny da-
nemu słowu, strażnik historii. Nienaganny 
w obyciu, zawsze elegancko ubrany. Do-
świadczony cierpieniem, pomimo tego nie 

tracił rezonu, potrafił postawić na swoim, 
był uparty, dążył do celu, zdeterminowany. 
Lubił żartować, choć może czasem trzymał 
dystans; nie wstydził się swojej wiary, zaan-
gażowany w sprawy parafii i małej ojczyzny. 
Jak tylko mógł bywał na rodzinnych spo-
tkaniach, jak siły pozwalały na rodzinnych 
zjazdach. Pamiętam, jak w Tarnowskich 
Górach, przed kilku laty, na rozpoczęcie 
takiego spotkania odprawiałem Euchary-
stię; wujek Rodek najpierw się wyspowia-
dał, a później służył do Mszy świętej: On, 
najstarszy członek naszej rodziny. Cieszył 
się sukcesami swoich najbliższych, martwił 
się różnymi sprawami, ale nade wszystko 
kochał. Swoim życiem pokazywał, co w 
życiu jest ważne i wartościowe. Dołączył 
już do swojej kochanej małżonki Kazi, od-
szedł na wieczny spoczynek, ale na zawsze 
pozostanie w pamięci i w sercach wielu, 
także tych, którzy na pogrzeb nie dotarli, 
a bardzo chcieli być przy trumnie wujka 
Rodka, by oddać Mu ostatnią posługę. 
Pozostanie w naszej pamięci jako wierny 
zasadom patriota, człowiek głębokiej wiary, 
uczynny i pomocny. Człowiek spełniony, 
który czeka na zmartwychwstanie, bo 
wiedział Komu zaufał. Pora umierać, ale 
śmierć nie kończy wszystkiego – tego uczy 
nas wiara. Po śmierci na Golgocie przy-
szedł poranek zmartwychwstania. Przed 
każdym z nas, przed wujkiem Rodkiem 
otwiera się nowa perspektywa wiecznego 
życia. Niech dobry Bóg, po trudach życia 
da Mu wieczny odpoczynek. Pan życia i 
śmierci przemienia smutny ten, ziemskiej 
wędrówki, czas. On wysłuchuje nas –tak 
wspominał swojego wujka podczas mszy 
ks. Mirosław Łobodziński.
Szanowny Panie Rodrycjuszu! Wśród że-
gnających Ciebie są Sybiracy, którzy tak jak 
i Ty wrócili z dalekiej Syberii do Ojczyzny 
z bagażem ciężkich przeżyć, upokorzeń i 

osobistych tragedii. Przyszliśmy pożegnać 
Cię i podziękować za dobro, które dla nas 
czyniłeś. Byłeś założycielem lubskiego 
Koła Sybiraków i jego pierwszym preze-
sem. Przez 28 lat skułeś rozsianą brać 
sybiracką, służyłeś pomocą Sybirakom 
w trudnych sytuacjach, znałeś każdego z 
imienia, znałeś sytuację materialną i rodzin-
ną każdego z nas, pomagałeś wypełniać 
dokumenty związane z zesłaniem, a tym, 
którzy je utracili, pomagałeś je odzyskać. 
Poeta Gałczyński powiedział: „Chciałbym i 
ja swój ślad ocalić od zapomnienia”. Jakże 
te słowa odzwierciadlają Pana osobowość 
i działalność. Wdzięczni jesteśmy za prze-
kazywanie młodemu pokoleniu Polaków 
historii naszej gehenny na nieludzkiej ziemi. 
Dziękujemy za liczne spotkania z młodzieżą 
szkolną, z osadzonymi w lubskim areszcie, 
za Pana życzliwość, za pomoc i troskę, jaką 
Pan nas, Sybiraków otoczył, za interesu-
jące publikacje dotyczące naszego życia 
na nieprzyjaznej Syberii, a szczególne 
podziękowania za książkę „Syberyjskie eta-
py” – wzruszająco osobiste, jakże tragiczne 
przeżycia Pana i rodziny. Dzięki Twoim 
staraniom, Panie Rodrycjuszu, Sybiracy 
mają swoje znaki i miejsca pamięci: Sztan-
dar Koła, tablice pamiątkowe w kościele 
pw. NSPJ i NNMP w Lubsku, w kościele 
w Górzynie, symboliczny Grób Zmarłych 
Zesłańców na Sybir na lubskim cmentarzu, 
ulicę im. Sybiraków i obelisk przy LDK. 
Przekazał Pan młodemu pokoleniu pałecz-
kę w kontynuowaniu pamięci o polskich 
zesłańcach i ich życiu na nieludzkiej ziemi. 
Jakże dojrzała i głęboka jest refleksja Marty 
Grzebyk, uczennicy lubskiego LO, która 
powiedziała: „Wychowani pod kloszami, 
w cieple, w większości nie znający głodu 
i znoju, czy kiedykolwiek staniemy się tak 
wartościowymi i mocnymi ludźmi jak Oni 
– Sybiracy?”. Dziękujemy Panu za to, że 

był Pan z nami, że był Pan człowiekiem 
wielkiego serca i wspaniałym Polakiem. 
Pokój Twojej Duszy! –tak żegnała swojego 
przyjaciela Halina Siemaszko, wieloletnia 
współpracownica i z-ca prezesa zarządu 
Koła Związku Sybiraków w Lubsku. 
„Ostatnie pożegnanie”. Żegnamy Ciebie 
drogi Sybiraku, bo nadszedł już Twojego 
życia kres. Już odpoczywasz po swych 
trudach życia i cisza, spokój wokół Ciebie 
jest. Już opuściły Cię wszystkie problemy, 
doczesne troski, zmartwień cały stos. Ty 
już zdążyłeś dojść do swojej mety, my 
wciąż idziemy, bo tak każe los. Lecz kiedyś 
przecież znowu się spotkamy, choć to nie 
będzie na tym świecie już. Teraz ze smut-
kiem jednak Cię żegnamy, tę garstkę ziemi 
sypiąc na Twój grób. Dziś żegnaj zmarły 
bracie Sybiraku, a kiedyś Bóg powoła tam 
i nas. Za wszystkie trudy życia i cierpienia, 
da wieczny spokój i zbawienia czas. Śpij w 
pokoju w polskiej ziemi – wiersz autorstwa 
ś.p. Rodrycjusza Gerlacha, odczytany pod-
czas pogrzebu 11 maja 2020 roku.
Pan Rodrycjusz Gerlach był, jest i zawsze 
będzie dla mnie niedoścignionym wzorem 
do naśladowania. Jego oddanie sprawie 
nie miało sobie równych. To On zapocząt-
kował zorganizowanie się Sybiraków w 
naszym mieście. I nie były to tylko hasła, ale 
konkretne działania i rzeczywista pomoc 
ludziom, tak doświadczonym przez los. Ile 
trzeba było determinacji i wielkiej woli, aby 
tego dokonać. Jego wspomnienia z czasów 
zsyłki, zawarte m.in. w książce „Syberyjskie 
etapy” zawsze robiły wrażenie na słucha-
jących. Ciężko będzie wypełnić pustkę, 
która powstała po Jego odejściu – tak o ś.p. 
Rodrycjuszu Gerlachu wspomniał Wojciech 
Szabliński, obecny prezes zarządu Koła 
Związku Sybiraków w Lubsku. 

Zebrał M. Sienkiewicz

WSPOMNIENIE O Ś.P.WSPOMNIENIE O Ś.P.
RODRYCJUSZU GERLACHURODRYCJUSZU GERLACHU

 LUDZIE,  WYDARZENIA  LUDZI E,  WYDARZENI A 

Na zdjęciu potkanie, podczas którego 
Rodrycjusz Gerlach zrezygnował z 
funkcji prezesa zarządu Koła Związku 
Sybiraków w Lubsku po 28 latach 
działalności

MELDOWAŁEM SIĘ DZIADKOWI PIŁSUDSKIEMU

Roman Paszek, emerytowany pracownik kolei

Burmistrz Lubska Janusz Dudojć dziękuje 
darczyńcy za przekazaną pomoc
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Informuje-
my, że od 
1 czerwca 
2020 roku 
wznawia 
się działal-
ność Klu-
bu Senior+ 
w Lubsku, 
p rzy  za -
chowaniu wszelkich zasad reżimu 
sanitarnego.
Wszystkich uczestników serdecznie 
zapraszamy do udziału w zajęciach.

 LUDZIE,  WYDARZENIA  LUDZI E,  WYDARZENI A 

W ciągu roku na działce zbiera się 
wiele odpadków roślinnych, które 
możemy z powodzeniem przeznaczyć 
na kompost. Dzięki kompostowaniu 
unikniemy konieczności wyrzucania 
lub palenia resztek roślinnych i niemal 
za darmo uzyskamy bardzo cenny 
nawóz, wzbogacający glebę w materię 
organiczną. 
Kompost, jaki stosujemy w naszych 
ogrodach, to nawóz organiczny wy-
twarzany głównie z odpadów roślin-
nych. Powstaje w wyniku tlenowego 
rozkładu resztek roślinnych przez 
mikroorganizmy, czyli w procesie 
kompostowania w pryzmach kompo-
stowych lub kompostownikach. Kom-
post stosowany w ogrodzie wzbogaca 
glebę w próchnicę, sprawia, że gleba 
staje się przewiewna i pulchna. Jest 
bogatym źródłem materii organicznej 
i zarazem najtańszym materiałem do 
użyźniania gleby. W przeciwieństwie 
do nawozów mineralnych i obornika, 
kompost nie stwarza zagrożenia prze-

nawożenia lub zatrucia środowiska. 
Stosowanie kompostu zalecane jest w 
amatorskich uprawach na działkach, 
w ogrodach przydomowych oraz w 
uprawach ekologicznych.
Zachęcamy do zakładania przydomo-
wych kompostowników, do kompo-
stowania bioodpadów, a następnie do 
wykorzystywania kompostu jako natu-
ralnego nawozu w naszych ogrodach.
Kompostowanie jest najprostszą, 
najtańszą i zgodną z naturalnymi pro-
cesami metodą recyklingu odpadów 
organicznych. Kompost to przede 
wszystkim naturalny i darmowy nawóz 
organiczny ulepszający glebę oraz 
podnoszący jej jakość.
Ponadto, dzięki zmniejszeniu ilości 
odpadów przewiezionych do Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. 
o. w Marszowie, zmniejszą się rów-
nież koszty ich odbioru, transportu 
i zagospodarowania, które wszyscy 
solidarnie ponosimy.

A-M

PRZYDOMOWY
KOMPOSTOWNIK

Z Krosna Odrzańskiego wypłynęli kajakiem 
10 czerwca kuzyni: Marcin Butkiewicz 
i Paweł Butkiewicz. Ich zamiarem jest 
ponad 300-kilometrowa podróż Odrą aż 
do nadmorskiego Dziwnowa. Przy okazji 
promują akcję charytatywną dla Wojtusia  

https://www.siepomaga.pl/wojtus-szymaniec 

Trzymamy kciuki i zachęcamy do wsparcia 
akcji!!!

ms

Kajakiem dlaKajakiem dla
WojtusiaWojtusia

Mimo panującej epidemii i pew-
nych ograniczeń zarówno Warsztaty 
Terapii Zajęciowej w Lubsku, jak i 
Środowiskowy Dom Samopomocy 
tętnią życiem i działalnością swoich 
uczestników. Poniżej prezentujemy 
zdjęcia, które najlepiej oddają ducha 
tej aktywności. 

ms

WieściWieści
z WTZz WTZ
i ŚDSi ŚDS

Chcielibyśmy, aby Wojtuś się 
rozwijał tak, jak każdy 4-latek. 
Chcielibyśmy by był zdrowy. 
Chcielibyśmy zapomnieć, czym 
jest strach o jego rozwój. Choroba 

pojawiła się zupełnie znienacka, 
niespodziewanie… Od tamtej pory 
walczymy – o zdrowie Wojtusia i o 
jego przyszłość.  
Dlaczego Wojtuś nagle zachoro-

wał? Do dzisiaj ani my, ani leka-
rze nie znamy przyczyny. Do 6. 
miesiąca życia wszystko z naszym 
synkiem było w porządku. Byliśmy 
szczęśliwymi rodzicami. Po kilku 
dniach od narodzin zabraliśmy 
synka ze szpitala – zdrowego, po-
godnego, wymarzonego… Wojtuś 
rósł i razem z tym rosły nasze 
serca. Aż do czasu, kiedy zauwa-
żyliśmy, że Wojtuś nie funkcjonuje 
tak, jak inne dzieci w jego wieku. 
Niepokojące objawy skierowały 
nas na wizytę do neurologa. Tam 
potwierdziło się, że rozwój synka 
jest opóźniony.
Rozpoczęliśmy rehabilitację i 
pielgrzymki po lekarzach, aby 

zrozumieć, co dolega Wojtusiowi. 
Wszystkie wyniki wychodziły w 
porządku, nawet badania genetycz-
ne nie wykazały mutacji żadnego 
genu. Mimo ciężkiej pracy, Wojtuś 
zaczął siadać dopiero w wieku 18 
miesięcy. Na własnych nóżkach 
stanął dopiero kiedy skończył dwa 
latka. Stwierdzono u niego opóź-
nienie psychoruchowe, wykryto 
zmiany niedotlenieniowo-nie-
dokrwienne w mózgu i obniżone 
napięcie ruchowe. Nasz synek ma 
zaburzenia układu nerwowego.
Cały czas odbijamy się od ściany, 
nie znając diagnozy stanu naszego 
synka. Obecnie Wojtuś ma 4 latka – 
nie chodzi i nie mówi i nie rozwija 

się jak inne dzieci. Na ten moment 
jedynym dostępnym lekiem jest 
intensywna rehabilitacja. Dzięki 
niej synek ma duże szanse na w 
miarę normalne funkcjonowanie, 
zabawę i kontakt z rówieśnikami 
a przede wszystkim, łatwiejszy 
start w życiu. Chcemy zebrać na 
2 turnusy rehabilitacyjne, dzięki 
którym wiemy, że stan zdrowia 
naszego Wojtusia ma szansę się 
poprawić. Do tej pory radziliśmy 
sobie sami, ale przyszedł czas, 
by poprosić o pomoc. Każde 
wsparcie to dla nas kolejny krok 
po zdrowie naszego synka.

Rodzice Wojtusia

Pomagamy Wojtusiowi

KLUB SENIOR+ 
WZNAWIA 
DZIAŁALNOŚĆ!

Sołectwa
Miło nam poinformować, iż Sołectwo 
Osiek oraz Sołectwo Lutol w ramach 
konkursu Urzędu Marszałkowskiego 
„Lubuska Odnowa Wsi” wygrało pro-
jekty, które będą realizować w swoich 
Sołectwach.
- Sołectwo Osiek – Projekt „Rozwijanie 
aktywności społeczności regionalnej 
poprzez warsztaty”. Projekt na kwotę 
ok. 10 tyś. zł.

- Sołectwo Lutol – „Aktywny Lutol – kolorowo i we-
soło” – Projekt na kwotę ok. 12 tyś. zł.
Bardzo się cieszymy, że kolejne projekty będą gotowe 
do realizacji.
Sołectwa w Gminie Lubsko, posiadacie Stowarzyszenie, 
Koło Gospodyń? Z chęcią udzielimy porad dot. Projek-
tów! - Udzielimy wskazówek! - A jedno z takich: Zało-
żenie Koła Gospodyń Wiejskich – dofinansowanie to aż 
do 5 tysięcy złotych na funkcjonowanie Koła Gospodyń.

red.

W ramach ogólnopolskiej akcji WOŚP 
od 2013 roku wybranego dnia cze-
kają na przechodniów w różnych 
punktach miast pluszowe misie. Są 
obandażowane lub zaklejone pla-
strami, zwracają uwagę na zjawisko 
używania przemocy fizycznej wobec 
dzieci, zachęcają do reagowania, na jej 
wszelkie przejawy, symbolizują skutki 
agresywnych zachowań dorosłych 
wobec najmłodszych.W tym roku 

ze względu na specyficzną sytuację 
misie pojawiają się na różne sposoby. 
W lubskiej Szkole Podstawowej nr 3 
uczniowie klasy 1a pod kierunkiem 
wychowawczyni Joanny Duszeńko 
własnoręcznie wykonali symboliczne 
misie - powstały ze starych gazet, 
skrawków bibuły i niepotrzebnego 
papieru. Oto efekt pracy pierwszaków. 
Brawo!

SP-3. NIE BIJ
MNIE - KOCHAJ
MNIE.

Informujemy,  że  od  p ią tku 
(05.06.2020) startuje wypożyczalnia 
sprzętu wodnego i kołowego nad 
Zalewem Karaś! 

W czerwcu kajaki oraz rowery wodne 
będą dla Państwa dostępne w każdy 
piątek w godzinach 16:00-20:00, a w 
soboty i niedziele od 12:00 do 20:00.

Jednocześnie przypominamy o moż-
liwości wypożyczenia rowerów 
kołowych oraz gokartów!
Zapraszamy!

Prace pierwszaków z SP3

Kompostowanie jest najtańszą metodą recyklingu odpadów organicznych

Uwaga!
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Wędrowanie  „Szlakiem słynnych  postaci”

Śladami najlepszego karcianego
szulera –  Wielkiego Szu

 H ISTORIA 

„Wielki Szu” jest to polski film fabular-
ny z 1982 roku w reżyserii Sylwestra 
Chęcińskiego. Obecnie to kultowy film 
polskiego kina okresu PRL. Jego akcja 
rozgrywa się w Polsce lat 70 - tych XX 
wieku, w epoce tzw. „późnego Gierka”. 
„Wielki Szu” (Jan Nowicki), starzejący 
się, choć nadal uważany za najwięk-
szego z polskich szulerów, wychodzi 
na wolność po pięciu latach pobytu w 
więzieniu. Żona (Grażyna Szapołow-
ska), nie wierząc, by mógł się zmienić, 
narzuca mu rozwód i podział pokaźnego 
majątku. Zmęczony życiem „Wielki 
Szu” pragnie kupić dom w spokojnej 
górskiej miejscowości, gdzie nikt nie 
zna jego przeszłości i gdzie będzie mógł 
niepokojony spędzić starość. Trafia na 
ogłoszenie o sprzedaży domu przez 
spółdzielnię mieszkaniową w miejsco-
wości Lutyń (w filmie Wambierzyce) 
w Sudetach. Niestety, zamiast spokoju i 
zapomnienia zastaje oszustwo i hazard, 
od którego chciał się uwolnić. Kupno 
domu, o którym marzył, uniemożliwia 
miejscowy oligarcha - cukiernik Stefan 
Mikun (Leon Niemczyk). Mikun sam 
chce kupić dom i dzięki swoim wpły-
wom doprowadza do odwołania licytacji, 
chcąc pozbyć się z miasteczka drugiego 
licytatora. Mistrz szulerów postanawia 
się odegrać na Mikunie. Udając amatora 
siada z Mikunem do gry w oko, w której 
wygrywa od niego olbrzymią sumę pół 
miliona złotych, ówcześnie równowar-
tość domu. Mikun domaga się rewanżu 
i w celu zapewnienia sobie wygranej 
sprowadza Denela (Karol Strasburger), 
oszusta karcianego, który ma pomóc od-
zyskać mu pieniądze. Denel rozpoznaje 
„Wielkiego Szu” i odmawia gry wiedząc, 
że pokonanie go jest niemożliwe. Mikun 
odbiera więc pieniądze siłą. Nie wie 
jednak, że pliki banknotów zawierają 
głównie papier. 
Dzięki pomocy przygodnie poznanego 

Jurka (Andrzej Pieczyński), miejscowe-
go cwaniaka – taksówkarza „Wielki Szu” 
opuszcza Lutyń, mimo pościgu Mikuna. 
Jurek jest jednak również hazardzistą, 
stary szuler fascynuje go, chce być taki 
jak on. Szu ostrzega amatora przed ciem-
ną stroną życia hazardzisty, co jednak 
nie przeraża Jurka. Widząc jego talent i 
zacięcie, postanawia przekazać młodemu 
człowiekowi tajniki gry. A najważniejsze, 
postanawia dać mu lekcję, która zrobi z 
Jurka następcę mistrza lub zniechęci go 
do kart na resztę życia. Odpoczywający 
w hotelowym basenie „Wielki Szu” 
zostaje zaatakowany przez Lipo (Jerzy 
Bończak), który ma do niego od dawna 
urazy. Lipo unieszkodliwiony przez ob-
sługę hotelu, poprzysięga jednak zemstę. 
Gdy Jurek odnosi pierwsze wygrane, 
„Wielki Szu” za namową poznanej pro-
stytutki Joli (Dorota Pomykała) udaje się 
pod Warszawę, gdzie wygrywa ogromną 
sumę pieniędzy oraz samochód porsche 
od byłego chłopaka Joli z czasów stu-

diów – Jarka (Jan Frycz). Tymczasem 
Jurek upojony wygranymi postanawia 
wyzwać Denela. Denel zgadza się, 
ale jedynie w grze o 20 tys. dolarów - 
kwotę ogromną jak na tamte czasy. W 
ustawionej przez „Wielkiego Szu” grze 
Jurek przegrywa mieszkanie, taksówkę 
i pieniądze klubu sportowego, uzyskane 
dzięki pomocy brata. Mistrz sam dostał 
taką lekcję przed laty i teraz przekazuje 
pałeczkę swojemu następcy. „Sztafeta” 
– jak sam mówi w jednej ze scen filmu. 
Tak jak przewidział, Jurek podnosi 
się po wielkim ciosie i sięga po karty. 
Następnego dnia „Wielki Szu”, mający 
wielu wrogów, zostaje zamordowany 
przez nieznanego sprawcę, najprawdo-
podobniej przez Lipo. Plenery filmu: 
Wambierzyce (filmowy Lutyń), dworzec 

kolejowy w Polanicy - Zdroju (filmowy 
dworzec w Lutyniu), Wrocław (hotel 
„Novotel”, ul. Wyścigowa), Warszawa 
(hotel „Victoria”). 
 ,,Wielki Szu" oglądany przeze mnie 
wielokrotnie, zawsze z niesłabnącym za-
interesowaniem, bezbłędny aktorsko od 
najmniejszego epizodu po rolę tytułową. 
Jestem zagorzałym fanem tego filmu od 
najmłodszych lat. Zagorzałym do tego 
stopnia, że kiedyś obiecałem sobie, że 
wyruszę w Polskę śladami jego bohate-
rów. Przyznam, że często  zastanawiałem 
się, o czym jest ten film. Z jednej strony 
pokazuje świat niedostępny dla każdego, 
ale będący już całkiem namacalnym ma-
rzeniem wielu ludzi żyjących w Polsce 
lat 70 – tych XX wieku. Z drugiej ten ko-
lorowy świat jest zepsuty i bezwzględny, 
a gdyby zmienić realia, to wręcz wester-
nowy, bo mamy podróż, zgorzkniałego 
bohatera i rozgrywki karciane niczym 

pojedynki rewolwerowców, w których 
szybkość umysłu i rąk, spokój i precyzja 
są pożądane. Odpowiedzialny za scena-
riusz Jan Purzycki wspominał zresztą o 
takiej inspiracji. Mamy też w filmie we 
wciągający sposób pokazaną klasyczną 
relację Mistrz - uczeń. Sam „Wielki Szu” 
jest wręcz trochę nierealny. Piekielnie 
inteligentny przestępca z jednej strony, 
a z drugiej mędrzec cytujący klasyków 
filozofii i myślicieli. Ma przygotowane 
mądrości prawie na każdą okazję, i oczy-
wiście genialnie gra w karty, a właściwie 
jest prawdziwym artystą w swoim fachu. 
Młody taksówkarz Jurek w momencie, 
gdy go poznajemy, jest jego przeci-
wieństwem: nieokrzesany, niecierpliwy 
i pazerny, ale „Wielki Szu” coś w nim 
dostrzega, może nawet samego siebie 
z czasów młodości. Lecz to nie oni są 
głównymi bohaterami filmu. Głównym 
bohaterem jest GRA – WIELKA GRA, 

„Wielki Szu” najlepszy szuler w 
historii światowego kina, powiedział: 
„Graliśmy uczciwie, Ty oszukiwałeś, 

ja oszukiwałem, wygrał lepszy”.

Dom Pielgrzymkowy im. Świętej Rodziny w Wambierzycach, w filmie zagrał Hotel „Turystyczny”, do którego na początku 
filmu przyjechał „Wielki Szu”.

Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Wambierzycach, taksówkarz Jurek z okna swojego mieszkania miał 
na nią bezpośredni widok.

Kamienica naprzeciwko Bazyliki, w której mieszkał taksówkarz Jurek.

 H I STORI A 

ale nie chodzi mi tu o finałową rozgrywkę 
w hotelu „Forum”, choć niewątpliwie to 
rozdanie jest przełomowym momentem 
tej historii. Wtedy nastąpiło przekazanie 
pałeczki. Dodajmy, na dużym wirażu, 
ale młody adept sztuki oszukiwania jej 
nie upuścił, o czym świadczy końcowa 
scena. Gdy kupuje ,,Klubowe i dwie talie 
kart" następuje symboliczna zmiana - 
sztafety pokoleń. Jurek podjął grę, wybrał 
sposób na życie. Gra jako stan ducha. Sa-
molubna, bo tak naprawdę tylko ona się 
liczy, a życie jest jej podporządkowane. 
To jest gorzka cena. Chyba zrozumiał w 
końcu, że nie o pieniądze czy domy cho-
dzi. A nawet nie o wygraną, choć przecież 
słyszy wcześniej od „Wielkiego Szu”, 
,,Że nie gramy o pieniądza, gra się, żeby 
wygrać". Porażka może się zdarzyć na-
wet wtedy, gdy jesteśmy w 100% pewni 
wygranej. Dążenie do mistrzostwa mimo 
tego, że finalnie i tak jesteśmy skazani na 
przegraną, w taki czy inny sposób. Mistrz 
też w końcu przegrał, kto wie „a może 
widzimy tylko przedstawienie a nie wi-
dzimy rzeczy”. W końcu to „Wielki Szu”. 
Jeszcze dwie ciekawostki nasunęły mi się 
z podobieństwa do innych filmów. Scena 
gdy Mikun przed rewanżem z „Wielkim 
Szu”, przedstawia Denela przypomina 
tę z filmu ,,Miś" ,,Tak, przechodziliśmy 
z tragarzami". Tutaj Mikun mówi, że 
zagra z nimi znajomy, który akurat 
przypadkiem przejeżdżał przez Lutyń. I 
początkowa scena, gdy żona „Wielkie-
go Szu” mówi mu, że wraz z włosami 
stracił rozum, jak żywo przypomina tę z 
filmu ,,Vabank", gdy Szpula zwraca się 
do Kwinto ,,Obcięli ci włosy razem z 
jajami". Zresztą tutaj analogii pomiędzy 
kasiarzem i szulerem jest więcej. Wyjście 
z więzienia. Odejście kobiety. Jeden i 
drugi to przestępca z klasą i swoistym 
kodeksem, wyróżniającym go od reszty. 
Z wyjazdu do Wambierzyc, czyli do 
filmowego Lutynia, przewiozłem dwie 
czerwone talie kart. Nie rozpakowałem 
ich do dzisiaj i tak chyba zostanie, po-
nieważ jakbym je rozpakował, może by, 
pochłonął mnie bez reszty hazard, tak jak 
filmowego „Wielkiego Szu”.

Krzysztof Kowsz

Idealnie stworzony plakat do filmu 
„Wielki Szu”.

Dwie talie kart, które kupiłem w 
Wambierzycach, filmowym Lutyniu.

Wędrowanie  „Szlakiem słynnych  postaci”

Obrzyce (niem.Obrawalde) jest to 
wschodnia część Międzyrzecza, wy-
rosła wokół założenia szpitalnego dla 
psychicznie chorych wraz z osiedlem 
powstałym w latach 1901 – 1904. Od 
1928 roku znajduje się w granicach 
administracyjnych Międzyrzecza. 
Zbrodnia w Obrzycach była to zbrod-
nia dokonana przez Niemców w latach 
1942 - 1945, która była częścią akcji 
T4. Pierwsze transporty z chorymi 
zaczęły przybywać do Obrzyc na 
początku 1942 roku. Odbywało się 
to nocami za pomocą składów kole-
jowych wjeżdżających bezpośrednio 
na teren szpitala. Na terenie zakładu 
znajdowała się niewielka stacyjka, 
do której dochodził tor kolejowy, od-
chodzący od linii Wierzbno - Rzepin. 
Grupy ludzi przybywały w odstępach 
co kilka tygodni i liczyły od 60 do 300 
osób. Przeznaczonych do uśmiercenia 
umieszczano w pawilonach, które 
przed wojną zajmowali chorzy. Byli oni 
selekcjonowani przez personel szpitala, 
przez dr Theophil Mootz i dr Hildegarde 
Wernicke, do niewolniczej pracy na 
rzecz szpitala w ogrodach i warszta-
tach lub bezpośrednio do uśmiercenia. 
Koordynatorem procesu eksterminacji 
został dyrektor szpitala Walter Grabow-
ski (1896 - 1945) ps. „Anioł śmierci”. 
Walter Grabowski urodził się w Rosen-
berg (dzisiejsza Susz), jego ojciec był 

mistrzem przemysłu drewnianego. Po 
ukończeniu szkoły gminnej w Szczeci-
nie odbył staż handlowy. Brał udział w 
pierwszej wojnie światowej, na począt-
ku jako wolontariusz.Po wojnie odszedł 
z wojska w randze sierżanta. Następnie 
pracował jako przedstawiciel handlowy 
w swoim rodzinnym mieście. Do 1933 
roku był przez krótki czas zatrudniony 
w administracji miejskiej Szczecina.Od 
1933 roku Walter Grabowski należał 
do NSDAP jako członek o numerze 
37.405. Po rozpoczęciu drugiej wojny 
światowej, od 1 października 1939 roku, 
był Burmistrzem Kalisza i był odpowie-

dzialny za operacje antyżydowskie. Od 
listopada 1941 roku Walter Grabowski 
był Dyrektorem Szpitala dla Psychicz-
nie i Nerwowo Chorych w Obrzycach, 
gdzie ponad 10 000 chorych było 
ofiarami nazistowskiej eutanazji.Pod 
koniec stycznia 1942 roku Grabowski 
otrzymał nagrodę Kriegsverdienstkreuz 
II Klasy bez mieczy. 29 stycznia 1945 
roku, wiedząc o zbliżającej się Armii 
Czerwonej, popełnił samobójstwo.
    Zabijanie w Obrzycach odbywało się 
poprzez podanie luminalu lub werona-
lu albo za pomocą zastrzyków z skopo-
laminą. Gdy brakowało tych środków, 
dożylnie wstrzykiwano powietrze. 
Eksterminacja odbywała się w salach 
na oddziałach VI, VIII, IX, XVIII i 
XIX. Zabitych chowano warstwami 
w masowych grobach na cmentarzy-
ku położonym w lasku za szpitalem. 
Proces eksterminacji prowadzony był 
do 28 stycznia 1945 roku, zakończył 
się na krótko przed wejściem Armii 
Czerwonej do Mię-
dzyrzecza. W szpitalu 
mordowano przede 
wszystkim Niemców, 
ale także wśród ofiar 
byli Polacy, Rosja-
nie, Francuzi, Czesi, 
Włosi, Holendrzy, 
Belgowie, Ukraiń-
cy, Litwini. Liczba 
prawie 7 tysięcy 
zabitych wynika z 
zachowanych ksiąg 
zgonów. Jednak nie 
zawsze prowadzo-
no takie rejestry. 
Powołana po II 
wojnie światowej 
Okręgowa Komisja 
Badania Zbrodni 
Hitlerowskich w 
Zielonej Górze na 
podstawie badań 
zakończonych w 
1966 roku stwier-
dziła, że łączna 
liczba zamordo-
wanych w Obrzy-
cach przekroczyła 

10 tysięcy. Na terenie szpitala w 
głównym budynku administracyjnym 
znajduje się Izba Pamięci. Oprócz niej 
powstały także dwa pomniki. Jeden 
w formie głazu postawiono w 1966 
roku. Drugi w formie krzyża znajduje 
się na terenie cmentarza, w miejscu 
jednego z masowych grobów. W 2004 
roku odnowione zostało otoczenie 
głazu – pomnika ofiar eutanazji, który 
jest miejscem szczególnym na terenie 
Szpitala, a którego tłem najbliższym 
jest Kapuściana Górka. W tym miej-
scu do dziś składają kwiaty najbliżsi 
ofiar z lat 1942 – 1945, składają je 
oficjele różnych szczebli i przedsta-
wiciele różnych organizacji, składali 
je nie raz wszyscy kolejni dyrektorzy 
Szpitala, jest to miejsce, gdzie w dniu 
Wszystkich Świętych płoną znicze, w 
tym miejscu niejednokrotnie modlili 
się uczestnicy Procesji Bożego Ciała 
przy wzniesionym tu ołtarzu. Wreszcie 
był ten głaz przed laty objęty opieką 
uczniów, zwłaszcza harcerzy, Szkoły 
Podstawowej Nr 4. Przejawiało się 
to dbałością o porządek oraz wysta-
wianiem wart honorowych w ramach 
organizowanych uroczystości. Na 
pomniku napisane jest: „W tym szpi-
talu hitlerowcy wymordowali w latach 
1942 - 1945 ponad 10.000 chorych 
różnych narodowości. O zbrodniach 
ludzkość nie zapomni. Międzyrzecz 
- Obrzyce 1966 r.” Drugi pomnik w 
formie krzyża znajduje się na terenie 
cmentarza, w miejscu jednego z ma-
sowych grobów. Na krzyżu napisane 
jest: „Pamięci spoczywających na tym 
cmentarzu tysięcy ofiar uśmierconych 
w ramach zbrodniczej akcji eutanazji 
realizowanej w latach 1942 - 1945 
przez niemiecką służbę medyczną w 
Zakładzie dla Obłąkanych w Obrzy-
cach”.

Krzysztof Kowsz

Walter Grabowski zwany „Aniołem 
Śmierci” z Obrzyc.

dr Hildegarde Wernicke, to ona na 
polecenia Waltera Grabowskiego 
podawała pacjentom w celu ich 
uśmiercania luminal lub weronal 

(barbital).

Krzyż upamiętniający masową eutanazję. Na krzyżu napisane jest: „Pamięci 
spoczywających na tym cmentarzu tysięcy ofiar uśmierconych w ramach 

zbrodniczej akcji eutanazji realizowanej w latach 1942 - 1945 przez niemiecką 
służbę medyczną w Zakładzie dla Obłąkanych w Obrzycach”.

ŚLADAMI „ANIOŁA ŚMIERCI” Z OBRZYC
- WALTERA GRABOWSKIEGO

Plakat wydany w 1938 roku przez Biuro Polityki Rasowej NSDAP z napisem: „60 tys. marek kosztuje utrzymanie osoby chorej psychicznie podczas całego jej życia. Towarzyszu! To są także Twoje pieniądze”.

Pomnik upamiętniający masową eutanazję. Na pomniku napisane jest: „W tym 
szpitalu hitlerowcy wymordowali w latach 1942 - 1945 ponad 10. 000 chorych 

różnych narodowości. O zbrodniach ludzkość nie zapomni. Międzyrzecz - 
Obrzyce 1966 r.”
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Most nad Nysą Łużycką, który jest zara-
zem granicą państwa, łączy dzisiaj Gubin 
i Guben, które jeszcze przed wojną były 
jednym miastem. Wystarczy go przejść 
i jesteśmy w Niemczech. Już pierwsze 
kroki po wąskich uliczkach wprowadzają 
nas w uroczy małomiasteczkowy klimat. 
Kolorowe odnowione kamieniczki, 
mnóstwo kwiatów i zieleni, wiekowy 
bruk pod nogami - stwarzają wyjątkowy 
klimat do spacerów. A ci, którzy nie lubią 
udawać się za daleko od ojczyzny, zawsze 
mogą spojrzeć do tyłu na gubińską wieżę 
kościoła farnego, czy widoczny też z 
daleka kościół p. w. Trójcy Świętej. Te 
dwa miasta nauczyły się żyć ze sobą w 
ścisłej symbiozie. W XI wieku na prawym 
brzegu Nysy Łużyckiej powstała osada 
targowa. Ulokowała się przy starym szla-
ku komunikacyjno-handlowym, jednym z 
nielicznych łączących wówczas Polskę z 
zachodnią słowiańszczyzną i Niemcami. 
Przy ulicy Zygmunta Starego upatruje 
się pierwszej lokalizacji tej dawnej 
osady. Pierwsza źródłowa wzmianka o 
Gubinie pochodzi z 1211 wieku i mówi 
o prawie składowania śledzi i soli. Na 
początku XIII wieku Gubin składał się 
z wydzielonych osad, różniących się 
prawem i gospodarką. Ich mieszkańcy 
zajmowali się handlem, rzemiosłem, 
żeglugą, rybołówstwem, posługą religijną 
czy służbą państwową. Reformy prze-
strzenne przeprowadzone na początku 
XIII wieku przez Henryka Brodatego i 
później margrabię Miśni Henryka Dostoj-
nego przyniosła Gubinowi uprawnienia 
samorządowe i przywileje gospodarcze. 
Korzystne położenie i nadawane przywi-
leje sprzyjały rozwojowi miasta tak, że 
przez wieki było ono największym ośrod-
kiem miejskim Łużyc. Źródłem dochodu 
dla mieszkańców Gubina obok handlu 
było sukiennictwo, uprawa winorośli i 
produkcja wina. Już w średniowieczu 
tutejsze wino rozsławiało miasto. Ko-
rzystne położenie miasta między Nysą a 
polodowcowymi wzniesieniami było już 
od najwcześniejszych czasów wykorzy-
stywane do uprawy winorośli i owoców. 
Z tego też powodu dziś nazywa się Guben 
miastem kwiatów i ogrodów. Do 1536 
roku mistrzowie winiarstwa rokrocznie na 
początku wiosny i jesieni urządzali uro-
czysty korowód przez winnice. Tradycja 
korowodów została ponownie ożywiona 
w Guben w organizowanym co roku na 
początku września Festynie Jabłek, w cza-
sie którego wybiera się Królową Jabłek 
(niem. Apfelkönigin) spośród młodych 
mieszkanek Guben. W 1945 roku miasto 
zostało dotkliwie zniszczone i podzielone 
na niemiecki Guben i polski Gubin. Już 
w XII wieku Gubin posiadał trzynawo-
wą bazylikę z dwoma wieżami. Nieco 
później stanął ratusz i mury obronne. 
Przez wieki miasto pozostawało w śre-
dniowiecznych granicach terytorialnych. 
Dopiero w XIX wieku miasto przeniosło 
się z prawego także na lewy brzeg Nysy. 
W wyniku działań wojennych zniszczono 
większość zabytków śródmieścia. Zacho-

wały się jedynie ruiny kościoła farnego i 
ratusza. Wjeżdżając do centrum Gubina, 
łatwo odnajdziemy wolno stojącą Basztę 
Bramy Ostrowskiej oraz fragmenty śre-
dniowiecznej fortyfikacji pochodzące z 
XIV wieku z Basztą Dziewicy. Niegdyś 
fortyfikacje miasta posiadały trzy wieże: 
Klasztorną, Krośnieńską i Ostrowską, 
które zostały rozebrane w XIX wieku 
z powodu złego stanu technicznego. 
Niedaleko widoczne są z daleka ruiny 
kościoła farnego znajdującego się tuż 
przy przejściu granicznym. Budowę ko-
ścioła rozpoczęto w XV wieku na miejscu 
zniszczonej pożarami i trzęsieniami ziemi 
XII-wiecznej świątyni. Zniszczona w 
czasie działań wojennych olbrzymia 
bryła kościoła stanowi dziś najbardziej 
charakterystyczny element architektury 
Gubina. Tuż obok dawnej fary znajduje 
się ratusz z 1276 roku.
 W 1854 roku Carl GottlobWillke wy-
nalazł wodoodporny kapelusz i zapo-
czątkował w Gubinie rozwój przemysłu 
kapeluszniczego. Stąd właśnie pochodzi-
ło 2/3 kapeluszy w Niemczech. Po ojcu 
fabrykę odziedziczył Friedrich Wilke ur. 

13 lipca 1829 roku w Gubenie, przejął 
firmę ojca w 1859 roku i odtąd zwała 
się ona Gubener Hutfabrik CG Wilke. 
W 1887 roku w gubińskim szpitalu w 
wieku 13 lat na dur brzuszny zmarła jego 
córka, Naemi Wilke. Natomiast w 1901 
roku w wieku 10 lat w wypadku zginął 
jego najmłodszy syn Karl Emil Friedrich 
Wilke. Dla uczczenia swoich dzieci 
Friedrich Wilke obok swojego pałacu 

kazał wybudować kościół p.w. Dobrego 
Pasterza. Kościół został wzniesiony w 
1903 roku w secesyjnym stylu według 
projektu renomowanego biura architek-
tonicznego. Warto zwrócić uwagę na trzy 
okna należące dawniej do Loży Rodziny 
Wilke, mosiężne okucia na ołtarzu i 
ambonie, oraz na kinkiety i żyrandole. 
W czasie działań wojennych pałac został 
zniszczony, zachowała się jedynie brama 

wjazdowa do pałacu. Friedrich Wilke 
zmarł21 października1908 roku w Gube-
nie, w wieku 79 lat. Dzięki kwitnącemu 
rynkowi kapeluszniczemu i tekstylnemu 
w XIX wieku miasto było handlowym 
węzłem komunikacyjnym. W 1857 roku 
otwarto tu jedną z pierwszych gazowni w 
kraju. Kilka minut od przejścia granicz-
nego przy Gassstraße znajduje się Tech-
niczne Muzeum Kapelusznictwa (niem. 
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Wędrowanie  „Szlakiem słynnych  postaci”

Śladami właściciela gubińskiej fabryki
kapeluszy - Friedricha Willke

Friedrich Wilke - właściciel Fabryki 
Kapeluszy w Gubinie w latach 1859 

- 1908.

Prześliczna córka Friedricha – 
Naemi Wilke zmarła w 1887 roku w 

gubińskim szpitalu w wieku zaledwie 
13 lat na dur brzuszny.

Podczas działań wojennych Pałac Friedricha Wilke w Gubenie został bardzo mocno zniszczony. Pozostałością po 
pałacu jest Brama Wjazdowa.

W 1901 roku w wypadku zginął jego syn Karl Emil Friedrich. Dla uczczenia swoich dzieci Friedrich Wilke obok swojego 
pałacu kazał w 1903 roku wybudować Kościół p. w. Dobrego Pasterza.

Technisches Museum der Hutindustrie). 
Idąc z przejścia granicznego, wchodzimy 
na Frankfurterstraße, która za mostkiem 
rozwidla się w prawo w Berlinerstraße 
i w lewo, w interesującą nas Gasstraße. 
Przechodząc przez bramę starej fabryki, 
trafiamy na duży dziedziniec, w którego 
lewym rogu znajduje się wejście do 
muzeum. Puszczany w muzeum film o 
zbiorach i historii fabryki jest również 
w języku polskim. Wystawa obejmuje 
historyczne imitacje kapeluszy znanych 
osobowości od XVII do XIX wieku oraz 
modę kapeluszniczą z różnych okresów 
wiekowych aż do modeli wytwarzanych 
całkiem niedawno. Gubińsko–Gubeńska 
historia przemysłu sukienniczego jest 
ściśle związana z historią średniowie-
cza. Wtedy to rozwijający się przemysł 
sukienniczy ułatwił i zapoczątkował 
gwałtowny rozwój kapelusznictwa. Wa-
runkiem rozwoju tego przemysłu stali się 
dobrzy fachowcy i wełna owcza, w fabry-
ce pracowało około 1000 osób. Do 1945 

roku było to prężnie działające przedsię-
biorstwo. W czasieostatnich działań wo-
jennych fabryka została zniszczona, ale 
już w 1946 roku na nowo podjęło w niej 
pracę około 500 osób. Dwa lata później 
maszyny zostały jednak zdemontowane 
i wywiezione do Związku Radzieckiego. 
Po powstaniu NRD w 1949 roku nastąpiło 
utworzenie Zjednoczenia Państwowych 
Zakładów Kapeluszniczych w Guben, 
w skład którego wchodziło 5 zakładów, 
zatrudniających 1200 osób. Zakład z 
różnym powodzeniem działał do 1998 
roku, gdy definitywnie ogłoszono jego 
likwidację. Po upadku fabryki kapelu-
szy, nie było początkowo wiadomo w 
jaki sposób zaadaptować budynek.Po 
intensywnej przebudowie i remoncie, 
dawny dom produkcyjny przerobiono 
na Guben City Hall w którym mieści się 
Urząd Miasta, biblioteka, ośrodek kultury 
i muzeum miejscowego przemysłuoraz 
szkoła muzyczna „Johann Crüger". Mu-
zeum Kapeluszy mieszczące się na ulicy 

Gassrtraße 4 –7 w Guben jest czynne w 
każdy poniedziałek i piątek od godz. 9.00 
do 17.00.Obecnie plac między dawnym 
Pałacem Wilkego a Fabryką Kapeluszy 
został nazwany Friedrich – Wilke - Platz 
na cześć wielkiego fabrykanta. W 2008 
roku w 100 rocznicę śmierci fabrykanta 
pod  jego dawną fabryką ustawiono 
pomnik upamiętniający jego postać. 
Gubin jest obecnie jednym z trzech 
największych miast położonych wzdłuż 
zachodniej granicy Polski. Usytuowanie 
miasta w ujściu rzeki Lubszy do Nysy 
Łużyckiej oraz osłonięcie od wschodu 
Wzgórzami Gubińskimi stanowi o jego 
wyjątkowej atrakcyjności. To niegdyś 
jedno, a dziś dwa miasta, pamiętając o 
wspólnych korzeniach, podjęły ze sobą 
ścisłą współpracę. W 1996 roku władze 
samorządowe Gubina i Guben rozpo-
częły realizację projektu „Euromiasta 
Gubin-Guben" urzeczywistniającego ideę 
współpracy ponad granicami.

Krzysztof Kowsz
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W 2008 roku na rondzie przed dawną Fabryką  Friedricha Wilkego postawiono, również - rzeźbę kapelusza, która 
upamiętnia tradycje kapelusznictwa w mieście.

W 2008 roku w 100 rocznicę śmierci fabrykanta pod jego dawną fabryką ustawionopomnik upamiętniający jego osobę. 

Z ogromną radością informuje-
my, że nasz redakcyjny kolega 
Krzysztof Tadeusz Kowsz wydał 
w zeszłym miesiącu kolejną 
książkę historyczną. Książ-
ka pt. „Wędrowanie szlakiem 
słynnych postaci – ponownie 
w wojażach”, jest suplementem 
do trzech poprzednich tomów, 
które wydane zostały pod koniec 
zeszłego roku. Po ostatnim suk-
cesie książki „Wędrowanie szla-
kiem słynnych postaci – znowu 
w podróży”, autor postanowił 
napisać do niej kolejny suple-
ment, czyli jej uzupełnienie. 
W dodatkowym, czwartym 
tomie, znajduje się ponownie, 
jak w trzech pierwszych, około 
130 nowych postaci, z którymi 
zetknął się w czasie swoich wę-
drówek. Postacie te mają bardzo 
ciekawe biografie, a ze wzglę-
dów technicznych (brak miej-
sca) zostały pominięte w czasie 
wydawania trzech pierwszych 
tomów. Wielu jego znajomych 
z Wrocławia prosiło, aby w 
następnym tomie zamieścił bio-
grafie znanych przedwojennych 
wrocławskich naukowców. Dla-
tego też w tej części nie zabra-
kło wybitnych naukowców ze 
stolicy Dolnego Śląska, pracu-
jących przed wojną na Śląskim 

Uniwersytecie im. Fryderyka 
Wilhelma we Wrocławiu(niem. 
Schlesische Friedrich – Wilhelm 
– Universitätzu Breslau), są to 
m.in.Vítězslav Vaclav Chlumsky 
założyciel Czechosłowackiego 
Towarzystwa Ortopedyczne-
go, Hermann Ludwig Cohn 
- wybitnej sławy niemiecki 
okulista,który wyleczył 45 tys. 
pacjentów i przeprowadził 5 tys. 
operacji oczu, Adolph Ferdinand 
Duflos - ojciec współczesnej 
farmacji, Friedrich Theodor von 
Frerichs – ojciec współczesnej 
hepatologii, Adolf Lesser - oj-
ciec medycyny sądowej, Hugo 
Magnus - wybitnej sławy oku-
lista, który prowadził badania 
nad tzw. ślepotą barw, Heinrich 
Wilhelm Neumann - twórca 
psychiatrii sądowej, Ludwig 
Traub - współtwórca patologii 
doświadczalnej, Carl Wernicke 
- wybitny psychiatra i neuro-
log. Władimir Iljicz Uljanow 
powiedział kiedyś: „Teoria bez 
praktyki jest martwa, a praktyka 
bez teorii jest ślepa.” Dlatego 
w książce oprócz ciekawych 
biografii autor zamieścił setki 
zdjęć z miejsc, które związane 
są z daną postacią, aby teoria bez 
praktyki nie była martwa.

Red.

„Wędrowanie„Wędrowanie
szlakiem słynnychszlakiem słynnych
postaci – ponownie postaci – ponownie 
w wojażach”w wojażach”

Okładka najnowszej książki Krzysztofa Tadeusz Kowsza 
pt.„Wędrowanie szlakiem słynnych postaci –  ponownie w 

wojażach”.
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 SPORT  SPORT 

Rozmawiamy z Wiktorem 
Grabowskim zawodnikiem 
UKS ZST Lubsko laureatem 
IX miejsca w XV plebiscycie 
Magazynu Lubskiego na 
najlepszego sportowca Lubska.

Zapasy to… sztuka walki.
Trenuję zapasy od… 7 lat. 
Mój największy sukces to… 3 miejsce na mi-
strzostwach Polski.
Mój idol to… mój tata. 
Moim pierwszym trenerem był… Mirosław 
Sawicki.
Obecnym trenerem jest… Mirosław Sawicki i 
Michał Świerczyński. 
Trenu ję w… UKS ZST Lub-
sko.
Moją mocną stroną jest… 
p a r - ter. 

Moim marzeniem 
jest… mieć domek na 

Bahamach.
Moja pasja poza zapasa-
mi to… rowery.

Słucham, czytam, 
oglądam… zależy 
od nastroju.

Ulubiona potrawa 
to… jajecz-
nica, taka 
normalna z 
trzech-czte-

rech jaj.

ML : Ile razy w tygodniu trenujesz, na ile 
godzin to się przekłada? 
Wiktor Grabowski: 3 razy po około 1.5 
godziny.
ML: Kto jest najlepszym zapaśnikiem w 
Polsce i na świecie wg Ciebie ?
WG: Edgar Babayan jest bardzo dobry w Pol-
sce, a na świecie Frank Chamizo.
ML: Jakie elementy chciałbyś poprawić w 
najbliższym czasie ?
WG: Szybkość.
ML: Jaki element jest Twoją najsilniejszą 
stroną i którym potrafisz zaskoczyć rywali 
na macie ?
WG: Wózki.
ML: W jakiej wadze startujesz?
WG: Przed kwarantanną 71kg, ale teraz może 
być 80kg.
ML: Ile stoczyłeś walk, ile wygrałeś, a ile 
przegrałeś?
WG: Walczyłem 78 razy, wygrałem 53 walki, 
a przegrałem 25.
ML: Twoja najcięższa walka, którą stoczyłeś?
WG: Była to walka o możliwość stoczenia 
pojedynku o 3 miejsce na Mistrzostwach Polski.
ML: Jak wyglądały Twoje treningi w czasie 
trwania epidemii COVID – 19 ?
WG: Biegałem albo robiłem siłę w domu.
ML: Kiedy i gdzie najbliższe zawody?
WG: Po tym wirusie nie wiadomo. 
ML: Dziękuję za wywiad w imieniu swoim 
i czytelników Magazynu Lubskiego. Życzę 
powodzenia i tylko wygranych pojedynków.

I.G.

MÓJ IDOL TO … TATA

Rozmawiamy z Weroniką Lech za-
wodniczką Olimpii Lubsko, laureatką 
VI miejsca w XV plebiscycie Maga-
zynu Lubskiego na najlepszego spor-
towca Lubska, i Oliwią Krzywiecką, 
laureatką X miejsca w XV plebiscycie 
Magazynu Lubskiego na najlepszego 
sportowca, które twierdzą że: TENIS 
STOŁOWY i SPORT TO…. ICH 
PASJE

Weronika Lech: Tenis stołowy 
to…. moja pasja od najmłod-

szych lat oraz świetny sposób aktyw-
ności fizycznej.

Oliwia Krzywiecka: Tenis 
stołowy to... sport, z którym 

mam wiele miłych wspomnień

W ping ponga gram od…Sied-
miu lat.

W ping ponga gram od…. 2 
klasy szkoły podstawowej.

Mój największy sukces to ….
Kilkukrotny udział w zawo-

dach ogólnopolskich.

Mój największy sukces to…. 
drużynowe mistrzostwo Polski 

uczniowskich klubów sportowych.

Mój idol to ……Nie mam 
jednego idola. Jest kilku za-

wodników, których znam i uważam za 
bardzo inspirujących i motywujących, 
np. Jakub Werner

Mój idol to…. Natalia Partyka.

Moim trenerem jest …..Bog-
dan Lech, ale podczas tych 
kilku lat przy pingpongowym 

stole wspierało mnie również parę in-
nych osób, takich jak moi rodzice, 
Paulina Makarewicz czy Pan Stanisław 
Malinowski

Moim trenerem jest…. mój 
tata, Bogdan Lech.

Gram w tenisa stołowego w 
…..Olimpii Lubsko

Gram w tenisa stołowego w…. 
klubie Olimpia Lubsko.

Moją mocną stroną jest ….Na 
pewno nie chłodna głowa. Do-

brze co prawda gram flipa z beckhandu 
( termin sportowy oznaczający uderze-
nie rakietą w taki sposób, że w kierun-
ku uderzenia skierowany jest grzbiet 
ręki – red). Chociaż zdania są podzie-
lone.

Moją mocną stroną są…. ser-
wisy oraz backhand.

Moim marzeniem jest…Dalsze 
rozwijanie zainteresowań i 

czerpanie z nich  jak najwięcej przy-
jemności .

Moim marzeniem jest ….aby 
tenis stołowy towarzyszył mi 

przez całe życie.

Moją pasją poza tenisem stoło-
wym jest …Jak łatwo się do-

myślić sport. Bardzo lubię biegać, grać 

w siatkówkę, pływać, chodzić po gó-
rach, a zimą jeździć na snowboardzie. 
Poza sportem uwielbiam  piec i goto-
wać

Moja pasja poza tenisem stoło-
wym to…. czytanie książek 

oraz gry komputerowe.

Słucham …Wszystkiego co mi 
wpadnie w ucho.

Słucham…. wszystkiego po 
trochę, nie mam ulubionego 

gatunku muzyki.

Ulubiona potrawa to ….  Zupy  
kremy, przygotowywane z 
różnych warzyw.

Najbardziej lubię…. kuchnię 
włoską, zwłaszcza spaghetti.

Magazyn Lubski: Ile razy w 
tygodniu trenujesz, na ile 

godzin to się przekłada?

Grałam zazwyczaj trzy/ cztery 
razy w tygodniu, czyli około 

pięciu godzin.

Trenuję 3 razy w tygodniu, co 
przekłada się na ok. 5 godzin.

Kto jest najlepszym tenisistą 
i tenisistką  w Polsce i na 

świecie?

Prawdę mówiąc- nie wiem. 
Nigdy nie lubiłam oglądać tego 

sportu w telewizji i nie interesowałam 
się ogólnymi rankingami.

Najlepsi tenisiści w Polsce to: 
Paulina Krzysiek i Konrad 

Kulpa, a na świecie: Meng Chen i 
Zhendong Fan (oboje z Chin).

Jaki element gry chciałabyś 
poprawić w najbliższym 

czasie?

Moim kompleksem od zawsze 
jest serwis i przebijanie. Te 

elementy wymagają znacznej poprawy.

W najbliższym czasie chciała-
bym poprawić mój top spin(top 

spin - rodzaj zagrania nadający piłce 
górną (postępującą) rotację- red).

Wolisz grać w singlu, czy 
może w deblu? 

Zależy od tego, z kim i prze-
ciwko komu bym miała grać.

Lubię grać zarówno w deblu, 
jak i w singlu.

Jak wyglądały Twoje trenin-
gi w czasie trwania epidemii 

COVID – 19?

Niestety nie odbywały się. 
Zdrowie jest najważniejsze. 

W czasie trwania epidemii 
wykonywałam w domu ćwi-

czenia ogólnorozwojowe.

Do jakiej szkoły uczęszczasz?

Do ZSOiE w Lubsku

Uczęszczam do Społecznego 
Liceum Ogólnokształcącego w 

Żarach.

Czy nauka podczas trwania 
epidemii COVID – 19 była 

większym obciążeniem niż dotych-
czas, czy większą labą i przyjemno-
ścią?

Większą labą. Podczas normal-
nej nauki nie mogłabym robić 

śniadania i pić kawki albo  między 
lekcjami biegać.

Nauka podczas epidemii była 
dla mnie trochę mniejszym 

obciążeniem niż normalnie, ale wciąż 
wymagała dużo czasu.

Czy wakacje 2020 będą wy-
poczynkiem po bardzo mę-

czącym roku szkolnym i treningo-
wym, czy raczej będą przedłużeniem 
laby i przyjemności?

Rok był dla mnie męczący i 
dynamiczny. Mam nadzieję, że 

w wakacje wypocznę i we wrześniu 
będę działać ze zdwojoną siłą.

Wakacje zdecydowanie będą 
dla mnie odpoczynkiem, ale też 

czasem przygotowań do matury.

Dziękujemy i życzymy zdro-
wia, które jest teraz szczegól-

nie ważne i samych sukcesów.
I.G.

O kilka zdań komentarza 
po przerwie spowodowanej 
kwarantanną  poprosiliśmy 
Katarzynę Nowicką 
trenerkę MUKS HAT-
TRICK:

Katarzyna Nowicka: W tamtym tygodniu 
rozpoczęliśmy treningi w klubie MUKS 
HAT-TRICK Lubsko, kiedy było już 
wszystko jasne, że nikt z przebywających 
dzieci i rodziców na kwarantannie nie 
jest zarażony koronawirusem. To były 
bardzo dobre informacje, ponieważ dały 
mi ulgę psychiczną, że nie ma więcej 
zarażonych. Jak minął ten czas, różnie. 
Najważniejsze, że ja sama nie miałam 
objawów, które zagrażałyby mojemu 
zdrowi i życiu. Ale myślę, że po tym 
wszystkim jestem zobowiązana do 
powiedzenia kilku słów . Bo to, co nas 
spotkało, to w normalnych przypadkach 
nie mieści się w głowie. Przykro mi jest 
bardzo, że akurat wirus dopadł mnie i 
tą zarażoną rodzinę. Przecież nikt nie 
życzył sobie koronawirusa, a skąd i gdzie 

mogliśmy się zarazić - nie wiemy, mogę 
tylko podejrzewać - ale po co snuć po-
dejrzenia. Nic mi to nie pomoże. Jestem 
bardzo dumna z rodziców w klubie, bo 
tak jak siebie wspieraliśmy w tym czasie 
my razem - to było bardzo budujące . 
Dlatego tutaj muszę powiedzieć każ-
demu z rodziców słowo DZIĘKUJĘ!!! 
Za troskę, wsparcie i dobre słowo. 
Oczywiście nie obyło się bez durnych 
plotek na nasz temat. To pokazało mi, 
jak bezmyślni mogą być ludzie i jak 
media społecznościowe zrobiły wodę z 
mózgu tym ludziom. Przykre było to, jak 
potrafili wymyślać 
niestworzone plot-
ki na nasz temat i 
hejtować nas. Ob-
winiać, że to, co się 
stało, to jest nasza 
wina, czy też moja 
albo kogoś innego. 
Ale z tego wszyst-
kiego, co było, my 
w klubie przez ten 
czas ,,tylko cofnę-

liśmy się, aby wziąć porządny rozbieg 
”. Wróciliśmy do treningu, a przez cały 
ten czas wspieraliśmy się na naszych 
grupach klubowych na Facebooku. To 
bardzo mi pomogło, bo pokazało siłę 
tego zespołu nie tylko na boisku, ale i 
poza nim. Dlatego wszystkim, którzy 
nas wspierali,  czy tez mnie bezpośred-
nio - bardzo dziękuje .Bo to pokazuje, że 
ludzie potrafią być dobrzy. Serdecznie 
za to dziękuje .Ten czas pokazał mi, ale 
chyba nie tylko mi, również tym rodzi-
nom, że zobaczyli, kto tak naprawdę 
jest przyjacielem, kto wrogiem, a kto 

się cieszy, że dopadł ich koronowirus. 
Ja osobiście przez te 18 dni przeżyłam 
niezłą szkołę życia, bo to, co na początku 
wylało się na klub, dotknęło cały zarząd 
i ludzi go tworzących. Ale przez te dni, 
miałam sporo czasu na przygotowanie 
nowych planów treningowych, nowych 
inicjatyw w klubie i to bardzo mnie bu-
dowało każdego dnia. Teraz trenujemy 
dalej, rodzice dobrowolnie puszczają 
dzieci na treningi, jasne że jeśli nie chcą, 
bo się boją, mają do tego prawo. I nikt 
ich nie rozlicza za to, czy naśmiewa się. 
Wirus będzie zawsze i musimy nauczyć 

się z nim żyć, jednak musimy tez czasem 
zastanowić się, czy plotka lub jakaś 
wymyślona inna historia niezgodna z 
prawdą jest akurat potrzebna. Bo może 
komuś wyrządzić więcej zła niż dobra. 
To takie moje przemyślenie. Zastanów-
my się czasem, nad tym, co mówimy i 
do kogo. Ja dziś jestem silniejsza, a cała 
złość do tych ludzi, którzy plotkowali 
obwiniali i kłamali na nasz temat mija, 
kiedy przekraczam bramkę boiska i 
widzę zadowolone twarze dzieci, że już 
jestem z Nimi .

I.G.

HAT – TRICK WZNAWIA TRENINGI

PING PONGOWY DWUGŁOS:PING PONGOWY DWUGŁOS:
Weronika LechWeronika Lech

i Oliwia i Oliwia KrzywieckaKrzywiecka

W imieniu MLKS Budowlani 
Lubsko serdecznie zapraszamy 
wszystkich członków, zawod-
ników oraz sympatyków na-
szego klubu na Walne Zebranie 
Sprawozdawczo - Wyborcze, 
które odbędzie się w dniu 2 
lipca 2020r. w siedzibie klubu 
(stadion OSiR w Lubsku ul. 
Sportowa 48).
Początek spotkania o godz. 
19:00. Zebranie związane jest 
z wyborami nowego Zarządu.

I.G.

WALNE 
ZEBRANIE 
MLKS 
BUDOWLANI

HAT-TRICK w pełnym składzieKatarzyna Nowicka trenerka

W pierwszym 
sparingowym spotkaniu 
podczas okresu 
przygotowawczego, 
drużyna LZS KADO 
Górzyn zremisowała 
2-2 z LKS Bóbr 
Bobrowice.

Przez większość spotkania zespół 
trenera Karola Widerkowskiego 
dyktował warunki gry i częściej ope-
rował piłką na połowie przeciwnika. 
Jednak pomimo niezłej gry KADO, 

to Bóbr pierwszy zdobył bramkę. 
Przewaga w posiadaniu piłki po-
zwoliła na wykreowanie dwóch 
dogodnych sytuacji bramkowych, 
dzięki którym na prowadzenie tuż 
przed przerwą w grze wyszła ekipa 
z Górzyna. Po zmianie stron Bóbr 
dalej odpierał ataki Kado i wypro-
wadzał groźne kontrataki. Jeden z 
nich skończył się zdobyciem bramki 
przez miejscowych. Do końca spo-
tkania zawodnicy obu drużyn stwa-
rzali groźne sytuacje pod obiema 
bramkami, ale brakowało precyzji 

w wykończeniu akcji pod obiema 
bramkami.
Gra kontrolna przyniosła kolejne 
doświadczenia oraz materiał dydak-
tyczny dla obu trenerów.
Po meczu trener Karol Wilderowski 
powiedział : „Jesteśmy w okresie 
ciężkiej mozolnej pracy, co było 
widać na boisku.”
LKS Bóbr Bobrowice – LZS KADO 
Górzyn 2-2 (1-2)
Bramki dla KADO zdobyli:Patryk 
Poprawski, Michał Galik

I.G.

KADO JUŻ GRAKADO JUŻ GRA



MARYNUJEMY KURCZAKA

Piersi kurczaka kroimy w grube paski. Opró-
szamy białym pieprzem i solą. Tymianek 
siekamy i wcieramy w kawałki kurczaka. 
Przekładamy do miski i wstawiamy do lo-
dówki na 2-3 godziny.

PRZYGOTOWUJEMY PANIERKĘ

Bagietkę rwiemy na kawałki. Przekładamy 
na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia 
i suszymy w piekarniku rozgrzanym do tem-
peratury 90°C. Bagietkę razem z orzechami 
pekan miksujemy partiami w blenderze. 
Do panierki dodajemy 2 łyżki mąki ziem-
niaczanej i odrobinę mąki pszennej. Mięso 
oprószamy mąką ziemniaczaną.

SMAŻYMY KURCZAKA

Do miski wbijamy jajka, dodajemy jogurt 
naturalny – roztrzepujemy. Kawałki mięsa 
zanurzamy w jajku, a następnie obtaczamy w 
panierce. Panierkę lekko dociskamy do mięsa. 
Do garnka wlewamy olej i rozgrzewamy. 
Kurczaka smażymy w głębokim tłuszczu par-
tiami na złoty kolor. Wyciągamy kurczaka na 
papierowy ręcznik i pozostawiamy.

PODAJEMY KURCZAKA

Przed podaniem kawałki kurczaka wkłada-
my raz jeszcze do gorącego oleju i odsączamy 
na papierowym ręczniku. Limonkę dzielimy 
na cząstki i skrapiamy mięso.
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DTP (skład graficzny, przygotowanie do druku): Adam Sommer-
feld Studio Graficzne Raptor.
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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 6 (353) 2020 r.

Poziomo: 1. Nie wojskowy, 7. 
Pojazd na wycieczki, 8. Zakoń-
czenieizolacji uziemiającej, 9. 
Krzywizna, 10. Stary, ale cenny 
mebel, 11. Byk czczony w staro-
żytnym Egipcie, 14. Mieszkaniec 
pn. Afryki, 17. Zmotoryzowane 
Odwody Milicji Obywatelskiej, 19. 
Pokaz, parada, 20. Za nią Niemcy, 
21. Pastwisko, 22. Imię Comăneci, 
23. Ludowy zwyczaj witania 
wiosny, 24. Obsesja erotomana, 
27. Pożywka dla drobnoustrojów, 
31. Ojciec Odoakera, 32. Wzgórze 
warowne w starożytnej Grecji, 33. 
Jon ujemny, 34. Żółty ptaszek, 
ziarnojad, 35. Johannes, fizyk 
niemiecki - noblista.

Pionowo: 1. Laska podhalańska, 
2. Lewa, karciana bitka, 3. Kieli-
szek do wina, 4. Przy kuchennym 
stole, 5. Boczna część czoła, 6. 
Owocowe w sadzie, 12. Przetwór 
owocowy ze śliwek, 13. "Dom" z 
gałęzi, 15. Prawnik w firmie, 16. 
Zniewolona białogłowa, 18. Wą-
skonosa małpa, 23. Tost, gorąca 
kromka, 25. Zakonnik w pustelni, 
26. Horeszko, bohater "Pana Ta-
deusza", 28. Najszybszy kot, 29. 
Odpoczynek, daje odprężenie, 30. 
Kolor pomarańczowy.
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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

Rozwiązaniem krzyżówki z nr 5/352 ML jest hasło: "FLIRT TO ZABAWA SERC".
Nagrody wylosowali: KAZIMIERZ POTOCKI z Górzyna, EWA GRYZIEC z Lubska oraz TERESA PAWLUSZKIEWICZ 
z Lubska. Gratulujemy i zapraszamy do redakcji po odbiór nagród.
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CHRUPIĄCY KURCZAK Z ORZECHAMI PEKAN
SKŁADNIKI:
• pierś kurczaka – 500 g
• orzechy pekan – 150 g
• bagietka – 1 szt.
• jaja – 2 szt.
• jogurt naturalny – 2 łyżki
• mąka ziemniaczana – 4 łyżki
• mąka pszenna
• świeży tymianek – kilka gałązek
• limonka – 1 szt.
• sól
• mielony pieprz biały
• olej


