
NR 7-8 (354-355) ROK XXIX
LIPIEC-SIERPIEŃ 2020

ISSN 1425-3178
cena 3,50 zł

MIASTA PARTNERSKIE:

www.facebook.com/MagazynLubski

FORST BRODY VLOTHO MASNY

KONKURS DLA DZIECI AKTUALNOŚCI SPORTOWE
CZYTAJ STR. 9 CZYTAJ STR. 36-39

ŚLADAMI CIEKAWYCH POSTACI
CZYTAJ STR. 31-35

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
KAMIENIARSTWO MAZUR

NASZA OFERTA:
• SPRZEDAŻ KAMIENIA NATURALNEGO
• ŁUPEK NATURALNY
• PŁYTKI ZEWNĘTRZNE / WEWNĘTRZNE
• PARAPETY • SCHODY • TARASY
• NAGROBKI

MONIKA MAZUR • Stara Woda 17, 68-300 Lubsko
tel. 665 699 270,  monika24xp@wp.pl

AKCJA SPORTOWOCHARYTATYWNAAKCJA SPORTOWOCHARYTATYWNA
ZAKOŃCZONA SUKCESEMZAKOŃCZONA SUKCESEM

CHCĘ, CHCĘ, 
ŻEBY ŻEBY 
BYŁO BYŁO 
LEPIEJLEPIEJ

PRAWIE MILIONPRAWIE MILION
ZŁOTYCH DLA LUBSKA!ZŁOTYCH DLA LUBSKA!

BurmistrzBurmistrz
odpowiadaodpowiada
na zarzutyna zarzuty
inicjatorówinicjatorów
referendumreferendum

 str. 17-19

 str. 9
 str. 38

 str. 10 Z SZACUNKU DLAZ SZACUNKU DLA
CZWORONOŻNYCHCZWORONOŻNYCH
PACJENTÓWPACJENTÓW

Z SZYDEŁKIEMZ SZYDEŁKIEM
NA TYNA TY

 str. 27

 str. 29



2 3M AGAZ Y N LUBS KI  NR 7-8/2020 (354-355)MAGAZYN LUBSKI  NR 7-8/2020 (354-355)

W terminie od 1 września 
do 30 listopada 2020 r., 
według stanu na dzień 
1 czerwca 2020 r., na 
terenie całego kraju 
odbędzie się Powszechny 
Spis Rolny PSR 2020. 

Spisy rolne odbędą się w tym roku 
we wszystkich państwach należących 
do Unii Europejskiej. Obowiązek ten 
nałożony został rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
UE, oraz rekomendowany przez Or-
ganizację Narodów Zjednoczonych 
do spraw Wyżywienia i Rolnictwa. W 
państwach członkowskich ONZ pełne 
badanie realizowane jest raz na 10 lat 
i obejmuje wszystkie gospodarstwa 
rolne. Poprzedni Powszechny Spis 
Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.
Co to jest spis rolny?
Spis rolny jest to jedyne badanie 
statystyczne, które dostarcza szcze-
gółowego zakresu informacji o gospo-
darstwach rolnych na terenie całego 
kraju. Dane pozyskane w ten sposób 
posłużą do oceny, czy obowiązujące 
narzędzia takie jak m.in. technologia, 
przepisy sprawdzają się w kreowaniu 
Wspólnej Polityki Rolnej. Wyniki 
badań posłużą również do opracowa-
nia i wdrożenia rozwiązań, które tą 
politykę usprawnią. 

Dlaczego jest obowiązek spisu rol-
nego?
Polska będąc członkiem Unii Euro-

pejskiej jest zobligowana do prze-
prowadzenia na terenie kraju spisu 
rolnego. W związku z tym Sejm RP 
dnia 31 lipca 2019 roku uchwalił 
ustawę o Powszechnym Spisie Rol-
nym (Dz.U.2019.1728). To właśnie 
za sprawą ustawy, spis jest obowiąz-
kowy. Brak zgody na udział w spisie 
rolnym, może skutkować nałożeniem 
kary grzywny.
Ustawa o spisie rolnym reguluje 
zakres, formę i tryb przeprowadzenia 
przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego powszechnego spisu 
rolnego w 2020 r., oraz zakres, formę 
i tryb prac związanych z przygotowa-
niem i opracowaniem wyników spisu.

Statystyka publiczna zapewnia rze-
telne, obiektywne i systematyczne 
informowanie społeczeństwa, or-
ganów państwa i administracji pu-
blicznej oraz podmiotów gospodarki 
narodowej o sytuacji ekonomicznej, 
demograficznej, społecznej oraz śro-
dowiska naturalnego. Wypełnienie 
tego zobowiązania gwarantuje m.in. 
również przeprowadzanie spisów 
rolnych.

Wyniki takiego badania są jedynym 
źródłem, które pozwala dokładnie 
scharakteryzować polskie rolnictwo. 
W oparciu o wyniki analizy danych 
, władze mogą określić i wdrożyć 
strategiczne decyzje.
Spis rolny zostanie prowadzony w 
gospodarstwach rolnych:

osób fizycznych (gospodarstwach 
indywidualnych);
osób prawnych;
jednostek organizacyjnych niemają-
cych osobowości prawnej.
Wszystkie podmioty zobowiązane 
są do udzielania dokładnych, wy-
czerpujących i zgodnych z prawdą 
odpowiedzi w formie samopisu in-
ternetowego, wywiadu telefonicznego 
lub bezpośrednio w trakcie rozmowy 
z rachmistrzem spisowym.
Rolnicy będą mogli udzielić informa-
cji o gospodarstwach rolnych poprzez:
Samospis internetowy przeprowadzo-
ny za pośrednictwem interaktywnej 
aplikacji, która będzie dostępna na tej 

stronie internetowej;
Telefonicznie – dzwoniąc na infolinię 
spisową pod numer 22 279 99 99
Z użytkownikami gospodarstw rol-
nych, którzy nie spiszą się samodziel-
nie skontaktują się rachmistrzowie 
spisowi:
Telefonicznie, w celu przeprowadze-
nia spisu w wywiadzie telefonicznym,
Bezpośrednio – w celu przeprowadze-
nia spisu w wywiadzie bezpośrednim 
w miejscu dogodnym dla użytkownika 
gospodarstwa rolnego.
Czy dane są bezpieczne?
Osoby wykonujące prace spisowe 
są obowiązane do przestrzegania 
tajemnicy statystycznej. Przed przy-

stąpieniem do pracy rachmistrzowie 
są pouczani o istocie tajemnicy 
statystycznej i sankcjach za jej niedo-
trzymanie. Następnie na ręce właści-
wego komisarza spisowego składają 
pisemne przyrzeczenie następującej 
treści: „Przyrzekam, że będę wyko-
nywać swoje prace na rzecz statystyki 
publicznej z całą rzetelnością, zgodnie 
z etyką zawodową statystyka, a pozna-
ne w czasie ich wykonywania dane 
jednostkowe zachowam w tajemnicy 
wobec osób trzecich.”

A-M
źródło: spisrolny.gov.pl

W poniedziałek (13.07) 
Burmistrz Lubska 
Janusz Dudojć spotkał 
się ze Starostą Powiatu 
Żagańskiego Henrykiem 
Janowiczem, który pełni 
równocześnie funkcję  
Przewodniczącego 
Konwentu Powiatów 
Województwa 
Lubuskiego.

Rozmowy dotyczyły głównie tema-
tów związanych z bezpieczeństwem 
i komfortem życia mieszkańców obu 
Powiatów. Komunikacja i służba 
zdrowia to kwestie, w których zawsze 
jest duże pole do działania i zmiany 
na lepsze. 
Szpitale i dostęp do usług medycz-
nych, dla wszystkich i w szerokim 
zakresie, to sprawa ważna dla obu 
rozmówców. Kolejną było przywróce-
nie połączeń kolejowych, które coraz 
częściej wybierane są jako wygodna 
forma transportu regionalnego czy 
krajowego. Starosta Żagański popiera 
inicjatywę przywrócenia połączeń 
kolejowych i wznowienia kursów 
pociągów na trasie m.in. Lubsko- 
Bieniów- Żary- Żagań.
To nie tylko zmniejszyłoby stopień 
wykluczenia komunikacyjnego, ale 

dałoby możliwość rozwoju turysty-
ki, poznania swojego regionu oraz 

sąsiednich. 
A-M
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Ciepłe dni zachęcają do skorzystania 
z każdej możliwości wyjazdu i krót-
kiego urlopu. Tym bardziej, że stęsk-
nieni jesteśmy teraz takich podróży.  
Wyjeżdżając, nawet na krótko zo-
stawiamy dom, czy mieszkanie bez 
opieki, dlatego warto pomyśleć o do-
brej polisie mieszkaniowej. Sprawdź-
cie, co polecamy, żeby spokojnie spę-
dzić urlop!
Spokojny i bezpieczny urlop to nie tyl-
ko dostosowanie się obecnych norm 
sanitarnych. To również zadbanie o 
swój dom, który pod naszą nieobec-
ność zostaje bez opieki. Nawet jeśli 
nie planujemy wyjazdu,warto pomy-
śleć o ubezpieczeniu swojego domu 
czy mieszkania. Jak pokazują dane 
Warty, w okresie wakacyjnym zgła-
szanych jest dwa razy więcej szkód 
spowodowanych opadami deszczu, 
gradobiciem i huraganem, niż w po-
zostałej części roku. Podobnie jest ze 
szkodami, których przyczyną jest bu-
rza. Najczęstszym skutkiem uderze-
nia pioruna – aż 90% zgłoszeń -  to 
tzw. szkody przepięciowe.

Wakacje od zmartwień 
Zbliżający się urlop bardzo często 

powoduje w nas narastający niepo-
kój. Zastanawiamy się, co będzie, 
jeśli pod naszą nieobecność pęknie 
rura albo ktoś włamie się do miesz-
kania.- Nasz niepokój jest całkowicie 
uzasadniony – mówi Regina Małysz-
ko, agent Warty wLubsku – W domu 
nikogo nie będzie, a złodzieje nie wy-
bierają się na urlop. Nie można również 
zapominać o skutkach coraz częściej 
występujących latem anomalii pogodo-
wych. Najlepszym zabezpieczeniem jest 
polisa mieszkaniowa,np. Warty. 
Ubezpieczenie WartaDom Komfort jest 
na tyle szerokie, że pozwala ubezpie-
czyć praktycznie wszystko – nie tylko to, 
co posiadamy w domu -stałe elementy 
wyposażenia, sprzęt elektroniczny,me-
ble, czy cenne przedmioty, ale też pozo-
stawione na tarasie meble ogrodowe i 
narzędzia (np. kosiarkę), a nawet sprzęt 
sportowy, przenośny sprzęt kompute-
rowy czy fotograficzny, który zabiera-
my ze sobą na wakacje! Ubezpieczenie 
pokryje również wspomniane wcześniej 
szkody przepięciowe, czyli gdy np. prze-
pięcie spowodowane uderzeniem pio-
runa uszkodzi nasz komputer, lodówkę 
czy telewizor.

Pomoc specjalisty
Bardzo przydatną opcją jest możli-
wość korzystania z usług assistance. 
Dzięki niej, np. w przypadku zala-
nia mieszkania, Warta zorganizuje i 
opłaci interwencję hydraulika, który 
naprawi np. pęknięty zawór, a je-
śli szalejąca wichura zerwie rynnę, 
zorganizuje usługę dekarza, który ją 
zabezpieczy. I nawet nie trzeba bę-
dzie wracać z wakacyjnego wyjazdu. 
Wystarczy zostawić zaufanej osobie 
klucze i pełnomocnictwo do podej-
mowania decyzji w sprawach zwią-

zanych z nieruchomością. Co ważne, 
taka polisa działa przez cały rok, a nie 
tylko podczas wakacji.

Ubezpieczysz się bez 
wychodzenia z domu

W czasach, gdy ograniczamy kon-
takty z innymi, wiele firm udostęp-
nia swoje usługi zdalnie. Nie inaczej 
jest z zakupem ubezpieczenia. Domy 
i mieszkania możemy ubezpieczyć w 
Warcie zdalnie, wystarczy skontak-
tować się z agentem.

Krótki wyjazd za miasto?
Zadbaj o ubezpieczenie domu!

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń, lub napisz maila do naszej agencji 

AGENCJA UBEZPIECZENIOWA „REMATA”
REGINA MAŁYSZKO
68-300 LUBSKO, UL. SYBIRAKÓW 17
tel. 600 821 190, mail: remata@wp.pl

W piątek  (10.07) Burmistrz Lubska 
Janusz Dudojć gościł w Ratuszu 
Starostę Żarskiego Józefa Radziona. 
Rozmowy dotyczyły ważnych dla 
Lubska tematów, od spraw bieżących 
tj. trwających właśnie wykoszeń 
poboczy wzdłuż dróg powiatowych 

na terenie Gminy Lubsko, po te doty-
czące przyszłości i planowanych na 
terenie gminy inwestycji z udziałem 
powiatu, w tym m. in. ustalenia termi-
nu remontu dróg przy ul. Kilińskiego 
i Głowackiego.

A-M

Spotkanie Starosty Powiatu Żagańskiego Henryka Janowicza i Burmistrza 
Lubska Janusza Dudojcia

STAROSTA ŻAGAŃSKI
W LUBSKIM RATUSZU

STAROSTA 
ŻARSKI
Z WIZYTĄ
W LUBSKU

Powszechny Spis Rolny- rolniku spisz się!
W dniu 17 czerwca Burmistrz Lubska 
Janusz Dudojć, gościł w ratuszu włoda-
rza zaprzyjaźnionej gminy Burmistrza 
Żagania Andrzeja Katarzyńca.
Rozmowy dotyczyły wspólnej polityki 
gmin, współpracy, planów na przyszłość 
oraz teraźniejszych potrzeb, z którymi 
zmaga się każda gmina i miasto. Po-
ruszono m.in. temat programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania ich bezdomności. Należy 
skupić się zarówno na prewencji poprzez 
m.in. akcje edukacyjne i informacyjne, 
ale również odpowiedzieć na istniejące 
potrzeby, takie jak powstanie schronisk.
To ważny temat, który nie powinien być 
bagatelizowany.
Człowiek udomowiając zwierzęta wziął 
za nie odpowiedzialność, więc powinien 
zapewnić im dobre życie.

A-M

Burmistrz Żagania w Lubskim Ratuszu

Burmistrz Żagania Andrzej Katarzyniec i Włodarz Lubska Janusz Dudojć 
rozmawiali o współpracy, planach i potrzebach obu miast i ich mieszkańców
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Dnia 24 czerwca 2020 roku w lub-
skim ratuszu odbyło się Zwyczajne 
Zgromadzenie Wspólników PGKiM 
w Lubsku Sp. z o.o., podczas którego 
nastąpiło m.in. rozpatrzenie oraz za-
twierdzenie sprawozdania finansowe-
go Spółki oraz sprawozdania Zarządu 
z działalności Spółki za 2019 rok. 
Właściciel udzielił także absoluto-
rium Członkowi Zarządu Spółki oraz 
Członkom Rady Nadzorczej Spółki z 
wykonywania przez nich obowiązków 
w 2019 roku.
Burmistrz podziękował członkom 
Rady Nadzorczej za dobrą współpra-
cę, a Prezesowi oraz Pani Prokurent 
za sprawne kierowanie Spółką. Pod-
kreślił, że Spółka funkcjonuje w trud-

nych warunkach - w czasie wysokiej 
konkurencji i ciągle zmieniających się 
uwarunkowań prawnych. Jak powie-
dział Burmistrz - Spółka wypracowała 
dobry wynik za 2019 rok. Obecnie 
trzeba dokładać wszelkich starań, by 
utrzymać pozycję Spółki na rynku 
oraz dbać o dalszy i stały jej rozwój, 
a także, by stwarzać jak najlepsze 
warunki pracy pracownikom.
Burmistrz oraz Prezes podziękowali 
odchodzącym z Rady Nadzorczej 
członkom Pani Beacie Borys oraz 
Panu Edmundowi Trądowi za ich 
czynny udział w dyskusjach Rady 
oraz dbałość o interesy Spółki i ich 
pracowników.

A-M

ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE
WSPÓLNIKÓW PGKIM
W LUBSKU SP. Z O.O.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników PGKiM w Lubsku Sp. z o.o.

Dnia 25 czerwca 
2020 roku, odbyło się 
posiedzenie XXI sesji 
zwyczajnej Rady Miejskiej 
w Lubsku. W pierwszej 
kolejności sprawozdanie 
ze swojej działalności w 
okresie międzysesyjnym 
przedstawił Burmistrz 
Lubska, który w dniu w 
dniu 25 maja 2020 roku 
spotkał się z Ryszardem 
Buczkiem Prezesem 
Felgenhauer& Steinbach 
z Jasienia. Rozmowy 
dotyczyły możliwości 
skomunikowania 
kolejowego obu miast 
i dalej w kierunku Żar, 
Bieniowa i Zielonej 
Góry. Tego samego dnia 
Burmistrz uczestniczył 
w zebraniu z Sołtysem i 
Radą Sołecką Górzyna, 
poruszając tematy 
wsi, oraz dalszego 
funkcjonowania 
tamtejszej szkoły 
podstawowej. Kolejne 
spotkanie z tego cyklu 
odbyło się w Raszynie. 

Burmistrz odbył również spotkanie z 
Komendantem Komendy Powiatowej 
Straży Pożarnej w Żarach, st. kpt. mgr 
Mariuszem Morawskim. Rozmowy 
dotyczyły zarówno obecnych spraw, 
które mają wpływ na bezpieczeństwo 
strażaków i mieszkańców gminy Lub-
sko, jak i planów na przyszłość. 
W dniu 1 czerwca Burmistrz wraz z 
Prezesem LWiK wziął udział w spo-
tkaniu w Nadleśnictwie w Lubsku, 
podczas którego omawiano sprawę 
przekazania na rzecz Gminy Lubsko 
terenów, na których zlokalizowane 
są studnie artezyjskie. Rozpatrywano 
różne opcje, w tym komunalizację 
terenów, a także zamianę gruntów.
Na początku czerwca gośćmi ratusza 
byli lubscy przedsiębiorcy - Edward i 
Paweł Karpowicze, którzy są w trak-
cie realizacji inwestycji polegającej 
na adaptacji budynku po byłych Za-
kładach Przemysłu Wełnianego „Lu-
wena” zakład A przy ul. Przemysłowej 
w Lubsku na budynek mieszkalny. W 
obiekcie zaprojektowano i wykonano 
16 mieszkań o metrażu od 40m2 do 
60m2, do których przynależą również 
piwnice.
Jedną z rozpoczętych inwestycji 
jest remont mostu w Tarnowie, w 
sprawie którego odbyło się już spo-
tkanie w terenie z wykonawcą robót. 
Dotychczas zostały ustalone zasady 
wykonania tymczasowego mostu, z 
którego będzie można korzystać w 
czasie realizacji inwestycji. Wartość 
zadania opiewa na kwotę 288 518,50 
zł brutto, a planowany termin jego za-
kończenia to 30 października 2020 r. 
Inwestycja jest dofinansowana w kwo-
cie 280 000,00 zł przez Państwowe 

Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo Lubsko z siedzibą w 
Lubsku, na podstawie porozumienia 
w sprawie realizacji ww. zadania z 
dnia 10 marca 2020 roku.
10 czerwca 2020 roku odbyło się 
spotkanie z przedstawicielami Wo-
jewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Zielonej Górze w 
sprawie realizacji Programu Ochrony 
Powietrza, w tym Gospodarki Nisko-
emisyjnej.
Do Urzędu Miejskiego wpłynęło 
pismo w sprawie referendum za od-
wołaniem Burmistrza Lubska i Rady 
Miejskiej w Lubsku. Jak podkreśla 
Burmistrz - jest to niezrozumiałe, 
zwłaszcza w sytuacji, kiedy Regional-
na Izba Obrachunkowa wystawia nam 
tak pozytywną opinię, przy ocenie 
aneksu nr 2 do Raportu o stanie go-
spodarki finansowej Miasta i Gminy 
Lubsko za rok 2019 i I kwartał roku 
2020. 
W dniu 15 czerwca 2020 roku Bur-
mistrz wziął udział w zebraniu z soł-
tysem i radą sołecką Dłużka. Rozma-
wiano o ważnych dla wsi sprawach, 
w tym o odblokowaniu możliwości 
inwestowania na terenach przy wiatra-
kowych, źródłach artezyjskich znajdu-
jących się w pobliżu Dłużka, dalszych 
losach i przeznaczeniu pałacu w 
Dłużku, boisku wiejskim, betonowej 
drodze oraz innych sprawach.
W dniu 16 czerwca 2020 roku wraz 
z Prezesem Szpitala Na Wyspie w 
Żarach Jolantą Dankiewicz, Włodarz 
przywitał w nowym miejscu pracy 
lekarza ginekologa Justynę Kucz-
kowską. Nowy lekarz rozpoczął 
prace od 22 czerwca br. w poradni 
położniczo-ginekologicznej przy ul. 
Poznańskiej 2 w Lubsku. Poradnia 
świadczy usługi w ramach umowy 
podpisanej przez Szpital Na Wyspie 
w Żarach z Narodowym Funduszem 
Zdrowia, w zakresie m.in.: poradnic-
twa położniczo-ginekologicznego, 
badań cytologicznych, USG, położni-
czych, prowadzenia ciąży, opieki nad 
kobietami w okresie reprodukcyjnym, 
około i menopauzalnym. Spotkanie 
było również okazją do rozmów nt 
doinwestowania lubskiej poradni 
w niezbędny sprzęt, który obecnie 
jest już do dyspozycji mieszkańców 
Lubska.  
Burmistrz odwiedził lubskiego leka-
rza weterynarii Rafała Rafalskiego, 
który obecnie prowadzi Przychodnię 
Weterynaryjną JuniorVet przy ul. Po-
znańskiej w Lubsku. Obecnie jest On 
w trakcie realizacji inwestycji pole-
gającej na adaptacji budynku po byłej 
dyskotece ZOO przy ul. Budowlanych 
w Lubsku na nowoczesną klinikę dla 
zwierząt. 
W dniu 18 czerwca miało miejsce 
spotkanie się z przedstawicielami Ma-
gnolii Sp. z o.o. w Lubsku w sprawie 
m.in. przebudowy drogi dojazdowej 
do firmy tj.  ul. Transportowej.
Zakończono prace związane z re-
montem cząstkowym nawierzchni  
bitumicznych dróg gminnych przy 

użyciu mieszanki grysu i emulsji 
asfaltowej.
Ponadto zakończony został etap prac 
porządkowych, których celem jest 
przywrócenie funkcji użytkowej Miej-
skiego Parku w Lubsku. Rewitalizacja 
odsłoniła istniejące od dawna piękne 
trasy spacerowe, które stanowią 
zarazem skrót z ul. Baśniowej do ul. 
Traugutta.
Ponadto na sesji odczytano raport o 
stanie Gminy Lubsko, który poddano 
pod dyskusję przez Radę Miejską 
Gminy Lubsko.
Kolejnym punktem posiedzenia było 
podjęcie uchwały w sprawie udzie-
lenia wotum zaufania Burmistrzowi 
Lubska. 
Przy pełnym składzie Rady (15 osób), 
13 radnych zagłosowało za udziele-
niem Burmistrzowi absolutorium. 2 
radnych wstrzymało się od głosu. 
Jak powiedział Burmistrz, rok 2019 
był trudny, ale wspólnym wysiłkiem 
udało się zrealizować wiele zadań oraz 
wypracować nadwyżkę budżetową, 
z której dokonano spłat pożyczek i 
kredytów, pomniejszając tym samym 
dług Gminy, a także wypracować 
wolne środki, z którymi mogliśmy 
wejść w 2020 rok.
Janusz Dudojć  podkreślił, że udzie-
lone mu absolutorium, to sukces 
wielu osób i podmiotów, w tym także 
mieszkańców miasta i gminy Lubsko. 
Podziękował Skarbnikowi Gminy 
Annie Górskiej za rozsądne zarzą-
dzanie finansami, za trud codziennej 
pracy i dbałość o dobrą kondycję 
finansową Gminy. Podziękował pra-
cownikom Urzędu Miejskiego w 
Lubsku oraz podległych jednostek za 
uczciwą, rzetelną i sumienną pracę na 
rzecz Gminy i jej mieszkańców, oraz 
radnym Rady Miejskiej w Lubsku 
za konstruktywną, wspólną pracę, 
pozytywne podejście do pełnionej 
przez nich służby oraz poszukiwanie 
najlepszych rozwiązań dla pojawiają-
cych się problemów. 
Na koniec zaapelował „Bądźmy 
RAZEM!”
Kolejnym punktem posiedzenia 
było przedstawienie przez Skarbnika 
Gminy sprawozdania z wykonania 
budżetu Gminy Lubsko za rok 2019, 
oraz przedstawienie sprawozdania 
finansowego za ubiegły rok. 
Kolejny punkt odnosił się do opinii  
Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
sprawie wydania opinii o sprawoz-
daniu z wykonania budżetu za 2019 
rok, która jak wspomniał Burmistrz 
była pozytywna cyt RIO: „(…). Po-
zytywnie należy ocenić dotychcza-
sowe działania podjęte przez Gminę 
Lubsko, w szczególności w aspekcie 
terminowej spłaty zobowiązań z tytułu 
kredytów i pożyczek oraz zobowiązań 
wymagalnych przy jednoczesnym 
zachowaniu płynności finansowej i 
zdolności do realizacji obligatoryj-
nych zadań publicznych. (…)”.
Podjęto również szereg uchwał doty-
czących głównie budżetu. 
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XXI SESJA ZWYCZAJNA 
RADY MIEJSKIEJ
W LUBSKU

Na terenie Gminy Lubsko już od 
1 września 2020 roku na podsta-
wie uchwały podjętej przez Radę 
Miejską w Lubsku mieszkańcy 
zobowiązani będą do selektywne-
go zbierania odpadów. 

Jak segregować?
Sposób segregacji określa rozpo-
rządzenie Ministra Środowiska z 
dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu selek-
tywnego zbierania wybranych 
odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 
19). Główna zasada Jednolitego 
Systemu Segregacji Odpadów 
(JSSO) jest jedna – należy oddzie-
lać surowce od odpadów, które nie 
nadają się do powtórnego przetwo-
rzenia. Jakie surowce oddzielamy? 
Są to: metale i tworzywa sztuczne, 
papier, a także opakowania szklane 
i odpady biodegradowalne.

PAPIER (kolor niebieski),
METALE I TWORZYWA 
SZTUCZNE (kolor żółty),
SZKŁO (kolor zielony*)
BIO (kolor brązowy).
Zbieranie osobno papieru, szkła, 
tworzyw sztucznych wraz z meta-
lem, a także oddzielanie odpadów 
biodegradowalnych pozwala uzy-

skać najbardziej pełnowartościowe 
surowce do ponownego przetwo-
rzenia.
Jeden z najpowszechniejszych mi-
tów na temat segregacji śmieci to 
przekonanie, że posegregowane 
odpady trafiają do jednej śmieciarki, 
która wszystko miesza, więc nasza 
praca w domu idzie na marne – tym-
czasem to się zmieniło. Nowoczesne 
pojazdy odbierające posegregowane 
odpady mają zazwyczaj podział na 
różne przegrody, do których trafiają 
poszczególne odpady. Inne rozwią-
zanie to odbieranie każdego typu 
odpadów przez inną śmieciarkę.

O czym pamiętać?
Przy segregacji trzeba pamiętać 
o odpadach niebezpiecznych, do 
których zaliczają się zużyte baterie 
i akumulatory, przeterminowane 
lekarstwa, zużyte świetlówki, od-
pady po żrących chemikaliach (np. 
środkach ochrony roślin), a także 
zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. 
elektroodpady). Nie wolno wrzucać 
ich do śmieci zmieszanych. Należy 
oddać je w specjalnie wyznaczonych 
punktach w sklepach i aptekach, a 
także w punkcie selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych, czyli tzw. 
PSZOK-u (Punkt Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych), 

zorganizowanym przez gminę.
PSZOK Lubsko, ul. Traugutta 3,  
przyjmuje odpady od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 8:00 do 
20:00 oraz w soboty w godzinach 
od 7:00 do 16:00, za wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy.

Jeżeli masz problem...
Co zrobić z kartonem po mleku? 
wyrzucić go do pojemnika na papier, 
czy na aluminium, którym ten karton 
jest wyścielony od środka? Czy tłu-
sty słoik po pulpetach wrzucać do 
szkła czy może do odpadów zmie-
szanych? A co z obierkami warzyw?
Karton po mleku to przykład opa-
kowania wielo-materiałowego. 
Wyrzucamy je do pojemnika na 
metale i tworzywa sztuczne. Z kolei 
opróżniony słoik po pulpetach po-
winniśmy wyrzucić do pojemnika 
na opakowania szklane. Nie szkodzi, 
że jest nieumyty. Zostanie umyty w 
sortowni.
Obierki warzyw i owoców najlepiej 
przeznaczyć na kompost. Jeśli nie 
masz przydomowego kompostow-
nika, wyrzuć je do pojemnika na 
odpady biodegradowalne (BIO).

Ważne!
Ani szkła, ani plastiku czy metalu nie 
trzeba myć przed wyrzuceniem do 
pojemnika na odpady segregowane. 
Wystarczy je opróżnić. Surowce 
zostaną umyte na późniejszym 
etapie recyklingu, sortujmy je więc 
i wyrzucajmy do odpowiednich 
pojemników.
Bezwzględny obowiązek segrego-
wania odpadów wprowadza zno-
welizowana ustawa o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. 
Nie będzie można deklarować nie-
selektywnego zbierania odpadów. 
Kto nie będzie wykonywał tego 
obowiązku zapłaci dużo więcej za 
odbiór odpadów. W przypadku osób 

niesegregujących ustawodawca 
określił, że opłata ta ma wynieść 
nawet czterokrotność opłaty pod-
stawowej! Konieczne będzie też 
zbieranie bioodpadów. Nie będą mu-
sieli robić tego Ci, którzy posiadają 

kompostownik.
Dodatkowych informacji w tym 
zakresie udzielają pracownicy Urzę-
du Miejskiego w Lubsku, przy 
ul. Powstańców Wlkp. 3, piętro I, 
pokój nr 28 (nr tel. 68 457 62 87), w 

godzinach funkcjonowania Urzę-
du tj. poniedziałek w godzinach 
7:30 – 17:00, wtorek – czwartek 
w godzinach 7:30 – 15 :30, piątek 
w godzinach 7:30 – 14:00.
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ODPADY - BĘDZIEMY
SEGREGOWAĆ!

Nowa przychodnia dla 
zwierząt w Lubsku 
to inwestycja, która 
powstała w budynku, 
kojarzonym z zabawą, 
miesjcem spotkań 
młodzieży, dyskoteką 
ZOO. 

Budynek przy ul. Budowlanych cza-
sy świetności miał dawno za sobą, 
jednak stał się punktem wyjścia dla 
działalności w słusznej sprawie, stając 
się przychodnią dla potrzebujących 
pomocy, naszych braci mniejszych. 
W połowie czerwca Burmistrz Lubska 
Janusz Dudojć odwiedził inwestora, 

lekarza weterynarii Rafała Rafalskie-
go, który postanowił przenieść dzia-
łalność Przychodni Weterynaryjnej 
JuniorVet z ul. Poznańskiej do wy-
remontowanego z rozmachem ZOO. 
Nowoczesna klinika jest przede  
wszystkim przestronna. W obiekcie 
miejsce znajdzie przychodnia wetery-
naryjna, ośrodek rehabilitacyjny oraz 
SPA dla zwierząt, hotel dla 20 psów 
i 30 kotów. Będzie się tam również 
mieścił ośrodek szkoleniowo-warsz-
tatowy.
ZOO to już nie zabawa, lecz misja by 
pomagać .
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Dr Zoo

Janusz Dudojć i Rafał Rafalski

Nowoczesne i przestronne boksy dla zwierząt Sala operacyjna na miarę XXI wieku Nowoczesna sala zabiegowa
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 W GMINIE  W GMI NI E 

Od 1 lipca 2020 roku rusza kurs autobusu z Lubska przez 
miejscowości wiejskie do Lubska i z powrotem. Uruchomione zostają 
trzy trasy. Autobus będzie także kursował do kąpieliska w Nowińcu.

Gmina Lubsko uruchamia 
przewozy PKS w okresie 
wakacyjnym!

Poniedziałki i czwartki

Wtorki, środy, piątki

Lato i wakacje w pełni, nie wszyscy 
wyjadą, a jeżeli ruszą w Polskę 
i Świat, to kiedyś wrócą, a tutaj 
czeka na nich nie mniej atrakcji. 
Kąpielisko Nowiniec - to miejsce 
gdzie można popluskać się w 
wodzie, rozpalić grilla, czy rozbić 
namiot na kilka dni. Strzeżone i 
pod obserwacją ratownika, z do-
stępem do infrastruktury sanitarnej 
zaprasza codziennie mieszkańców 
gminy i gości. Wystarczą chęci! …i 
słoneczna pogoda. Gmina Lubsko 
uruchomiła w okresie wakacyjnym 
przewozy autokarowe z Lubska 
oraz okolicznych miejscowości 
do samego terenu zalewu. Istnieje 
również przygotowana pieszo-
-rowerowa, bezpieczna trasa z 
centrum miasta dla wszystkich, 
którzy chcą i lubią zaznać nieco 
ruchu. Zalew Nowiniec to jedyne 
uruchomione kąpielisko w okresie 
wakacyjnym’2020 w całym powie-
cie żarskim!
To ciekawe i piękne miejsce wy-
korzystywane do różnych form 
spędzania czasu. Od wędkowania, 
relaksu na plaży, spacerów, biwa-
kowania, po pływanie kajakiem 
itp., a co najważniejsze, wciąż na 
tyle kameralne, że nie trzeba oba-
wiać się tłumów, które spokojny 
relaks nad wodą zamienią w horror. 
Plus na naszą korzyść - nie musimy 
pokonywać wielu kilometrów, by 
cieszyć się kontaktem z naturą w 
letnie dni.
Co więcej, w Lubsku mamy dwa 
piękne zbiorniki wodne. Oba są 
rajem dla wędkarzy, oba są wspa-
niałym miejscem rekreacji, choć 
każdy pod innym względem. Tym 
drugim popularnym, i każdemu 
już dobrze znanym miejscem jest 

Zalew Karaś. Jego aktywnych zwo-
lenników w każdym wieku widać od 
rana po zmierzch, a nawet noc. Ro-
werzyści, „rolkarze”, spacerowicze i 
miłośnicy psów, zakochani – bo gdzie 
indziej na randkę, „kijkarze” nieustan-
nie przemierzają trasę ścieżki pieszo-
-rowerowej, która jest atrakcją nie 
tylko dla Lubszczan, ale każdego kto 
już ją odkrył i choć raz przemierzył. 
W otoczeniu lasu i obecności fauny i 
flory,  można się zapomnieć, ale moż-
na też coś zjeść, wypić, kajakować, 
wędkować, wycisnąć siódme poty 
na siłowni zewnętrznej, czy poszaleć 
na placu zabaw, lub „zwyczajnie” 
pooddychać powietrzem, po które 
mieszkańcy wielkich aglomeracji 
muszą jechać długo, a i słono zapłacić, 
by choć kilka dni spędzić w otocze-
niu tego, co nam już spowszedniało, 
opatrzyło się?.  Doceńmy to co mamy 
i dbajmy o to! 
Mamy lasy, a w nich trasy, rowero-
we, piesze, często dzikie, lecz takich 
właśnie szuka dziś wytrawny poszu-
kiwacz – przygód, ale i spokoju, tego 
też mamy pod dostatkiem. Mamy 
„slow life” - / jak sama angielska 
nazwa wskazuje, oznacza życie 
w zwolnionym tempie, z dala od 
codziennej bieganiny w korporacji/, 
żyjemy więc życiem, którego szuka 
świat – doceńmy!
Wybierzmy się z wizytą do okolicz-
nych Sołectw, sprawdźmy co nowe-
go, odkryjmy nowe ścieżki lub stare, 
historyczne budynki, cmentarze, które 
pochłania las. 
Potem wróćmy, wejdźmy na Basztę 
Pachołków Miejskich i spójrzmy na 
wszystko z góry, ale nie oceniajmy. 
Możemy robić WSZYSTKO lub NIC 
–  sami zdecydujmy!
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LOVE = LUBSKO!

 Panorama Lubska z Baszty Pachołków Miejskich 

 Widok na Zamek 

 Zalew Karaś - idealne miejsce na relax 

 Zalew Nowiniec -strefa piknikowa  Zalew Nowiniec - można popływać i poopalać się 

 Zalew Nowiniec - plaża czeka 

Od 1 lipca br. można 
składać wnioski 
na obowiązującym 
formularzu w wersji:

-elektronicznej (wniosek w wersji 
elektronicznej należy przesłać na 
Portalu Beneficjenta);
- papierowej (wniosek w wersji pa-
pierowej należy złożyć w skrzynce 
podawczej umieszczonej przed sie-
dzibą Funduszu lub przesłać pocztą 
tradycyjną na adres: Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Zielonej Górze 
ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona 
Góra). Możliwe jest złożenie wniosku 
poprzez ePUAP po podpisaniu kwali-
fikowanym podpisem elektronicznym 

lub podpisem zaufanym.
Ile można zyskać?
Do 5 tysięcy złotych dotacji do przy-
domowych instalacji, które pomogą 
zatrzymać wody opadowe i roztopowe 
do ich celowego wykorzystania, ale 
nie więcej niż 80% poniesieonych po 
1 czerwca 2020 roku kosztów.
Ministerstwo Klimatu oraz Narodo-
wy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, przeznaczyli aż 
100 mln zł na łagodzenie skutków 
suszy w Polsce. 

Za co dostaniemy zwrot kosztów?
Finansowaniem objęto zakup, montaż 
i uruchomienie instalacji pozwala-
jących na zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych na terenie 

nieruchomości objętej przedsię-
wzięciem. Dzięki temu wody te nie 
będą odprowadzane na przykład do 
kanalizacji gospodarczej, kanalizacji 
deszczowej, rowów odwadniających 
odprowadzających poza teren nie-
ruchomości, na tereny sąsiadujące, 
ulice, place itp. Wsparcie finansowe 
będzie można przeznaczyć na przewo-
dy odprowadzające wody opadowe, 
zbiornik retencyjny podziemny lub 
nadziemny, oczko wodne, instalację 
rozsączającą oraz elementy do nawad-
niania bądź innego sposobu wykorzy-
stania zatrzymanej wody.
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źródło: https://www.wfosigw.zgora.
pl, www.gov.pl

Ruszył nowy program
rządowy "Moja Woda"
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- No właśnie, kiedy to wszystko 
się zaczęło?
- Jak pamiętam, od zawsze lubiłam 
rysować i malować. Interesowały 
mnie różne style i techniki malar-
skie. Już w szkole podstawowej 
nauczyciele zauważyli moje pre-
dyspozycje do rysowania. Dlatego 
brałam udział w wielu konkursach 
plastycznych, z większym lub 
mniejszym powodzeniem. 

- A jak to się rozwijało dalej?
- Również w szkole średniej (Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących i 
Zawodowych w Lubsku) wyko-
nywałam wiele prac, głównie dla 
profesora Mieczysława Wojeckie-
go – mojego nauczyciela geografii. 
Prace te dotyczyły architektury 
Lubska. Oprócz rysowania lubiłam 
dziergać na drutach. Tę umiejęt-
ność zawdzięczam swojej mamie. 

- Czy udało się te pasje realizo-
wać po ukończeniu edukacji?
- W niedługim czasie po ukoń-
czeniu szkoły średniej wyszłam 
za mąż. Urodziłam troje dzieci, 
brakowało czasu na realizację 
zainteresowań. Ale lata mijały, 
dzieci dorastały i tego czasu było 
coraz więcej. Zaczęłam szydełko-
wać. Najpierw serwetki i inne tego 
typu rękodzieło, aż w Internecie 
odkryłam zabawki szydełkowe 
i zakochałam się w nich. Kiedy 
na świecie pojawiły się wnuki 
stwierdziłam, że spróbuję. Wnuki 
były zachwycone pracami babci.

- Czyli można powiedzieć, że 
dzięki wnukom stała się Pani 

profesjonalistką.
- Od niedawna na Face-
booku istnieje mój profil 
„Z szydełkiem na ty”, 
zaprojektowany przez Stu-
dio Graficzne RAPTOR 
– prywatnie mojego syna 
Adama, który jak widać 
odziedziczył pewne zdol-
ności po mamie. Na tej 
stronie pokazuję aktualne 
prace, które wykonuję tak-
że dla klientów. Poprzez 
swój profil przyjmuję rów-
nież zamówienia. Jeśli ktoś 
jest chętny to zapraszam, 
bo nic tak nie cieszy jak 
radość dziecka.
- Dziękuję i życzę powo-
dzenia.      

Rozmawiał 
M. Sienkiewicz

fot. Adam Sommerfeld

 LUDZIE,  WYDARZENIA  LUDZI E,  WYDARZENI A 

Pani Elżbieta wróciła do pasji po pojawieniu się 
na świecie wnuków

Z szydełkowaniem zabawek Pani Elżbieta zetknęła się w internecie

Elżbieta Sommerfeld, która od 43 lat mieszka w Lubsku, już od dziecka przejawiała zdolności artystyczne.
Postanowiliśmy dowiedzieć się – jak zaczęła się przygoda z rysowaniem czy szydełkowaniem.

Z szydełkiem na ty

Konkurs plastyczny dla dzieciKonkurs plastyczny dla dzieci
• Format pracy A4, wykonane dowolną 
techniką (kredki, farby, plastelina, wycinanki, 
itp.).

• Warunkiem przystąpienia do konkursu 
jest dostarczenie pracy (podpisanej 
i zatytułowanej) wraz z wypełnionym 
kuponem konkursowym do siedziby redakcji 
Magazynu Lubskiego, która mieści się 
w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy 
w Lubsku przy al. Wojska Polskiego 2 do dnia 
31 sierpnia 2020 r.

• Wyniki konkursu ogłoszone zostaną we 
wrześniowym wydaniu Magazynu Lubskiego.

• Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone 
ręcznie robionymi maskotkami ufundowanymi 
przez Panią Elżbietę Sommerfeld.

Serwetki Pani Elżbiety to prawdziwe arcydzieła 
sztuki szydełkowania

Takie chusty ozdobią szyję i ramiona niejednej 
kobiety

 3 ręcznie robione  

 maskotki 

Nagrody konkursowe

 Ogłaszamy konkurs dla dzieci szkół podstawowych na  
 pracę plastyczną zatytułowaną „Moje wspomnienie z wakacji”. 

Imię i nazwisko dziecka

tytuł pracy

telefon kontaktowy Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Kupon konkursowy
"Moje wspomnienie z wakacji"

WYTNIJ KUPON

W poniedziałek 22 czerwca 
2020 roku Burmistrz 
Lubska Janusz Dudojć 
podpisał akt notarialny z 
przedstawicielami KTK 
Iwaniccy Sp. z o.o. spółka 
komandytowa z Lubska, na 
sprzedaż działki na strefie 
inwestycyjnej w Górzynie.

Zakład A.Z. Iwaniccy s.j. Meble Tapi-
cerowane rozpoczął działalność w roku 
1989, kiedy dwóch braci założyło zakład 
stolarski, działając pod nazwą Zakład 
Stolarsko – Ślusarsko – Spawalniczy A 
& Z „IWANICCY” s.c. i zajmowała się 
stolarką budowlaną czyli okna i drzwi. W 
trakcie działalności właściciele znaleźli ko-
lejny pomysł na rozszerzenie działalności, 
odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie 
na szkielety meblowe, zwane stelażem. 
Przełomowym okresem w funkcjonowa-
niu firmy okazał się rok 1996, wówczas 
zmianie uległ profil produkcji oraz tech-
nologii ze stolarki otworowej na produkcję 
mebli tapicerowanych. Gotowe zestawy 
wypoczynkowe znajdowały coraz większy 
zbyt na rynku polskim, który w latach 
1996 – 2003 był otwarty i nienasycony 
nie tylko meblami tapicerowanymi. Wła-
ściciele podjęli się również produkcji mebli 
kuchennych. Produkcja rozwijała się na 
tyle dobrze, że podjęto decyzję o otwarciu 
w roku 2000 pięciu sklepów firmowych, 
między innymi w Zielonej Górze, Gorzo-
wie i Szczecinie, jednocześnie sprzedając 
produkty na terenie całego kraju. Rok 2005 
był kolejnym przełomem w dziejach firmy. 
Wówczas firma wzbogaciła się o kolejne 
tereny gospodarcze, tym razem odkupiono 
teren po wojskowych koszarach znajdu-
jących się w Gubinie. Na tych terenach 
usytuowane były budynki garażowe 
nadające się do przekształcenia i adaptacji 
pod produkcję mebli. Obecnie są one w 
całości zaadaptowane. Przedsiębiorstwo 

braci Iwanickich musiało podjąć decyzję 
o rozbudowie zakładu, ponieważ nie było 
ono już w stanie rozwijać się i zwiększać 
produkcji oraz asortymentu w dotychcza-
sowych warunkach. Inwestycja ta wniosła 
wiele zmian do firmy, najbardziej znaczą-
cą, a zarazem najbardziej widoczną, jest 
podział zakładu na dwie części, które w 
przyszłości będą mogły działać oddzielnie. 
W Lubsku pozostały takie działy produkcji 
jak maszynownia, montaż , natomiast w 
Gubinie znalazły swoje miejsce szwalnia, 
klejarnia, tapicernia, maszynownia oraz 
montaż. Obecnie to właśnie z Gubina 
wyjeżdżają gotowe wyroby.
Jak mówią właściciele, w obecnej lokali-
zacji brak jest możliwości rozwoju firmy 
i zrobienia ciągu technologicznego w kie-
runku obecnie prowadzonej działalności , 
stąd decyzja o zakupie działki i przeniesie-
niu siedziby zakładu. Ponadto, jak podkre-
ślają przedsiębiorcy, pochodzą i mieszkają 
w Lubsku, są więc z tym miastem związani 
i tutaj chcą pozostać i działać.
Pytani o najbliższe plany zgodnie mówią, 
że teraz przystępują do opracowania 
potrzebnej dokumentacji projektowej, 
przeprowadzenia badań geologicznych 
gruntu oraz do uzyskania pozwolenia na 
budowę zakładu na zakupionej działce. 
W przygotowaniu jest opracowanie do-
kumentacji jeszcze do końca tego roku. 
Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to już w 
przyszłym roku mogą ruszać prace budow-
lane zakładu na strefie. Głównym celem 
w pierwszym etapie jest przeniesienie 
obecnego zakładu na nową lokalizację i 
uruchomienie produkcji stelaży do mebli 
tapicerowanych, kolejny etap to rozsze-
rzenie działalności oraz budowa tartaku 
i pozyskiwanie własnego surowca. Jak 
łatwo się domyślić, rozwój firmy wiąże się 
ze wzrostem miejsc zatrudnienia. 
Mamy nadzieję, że w ich ślady pójdą inne 
firmy i niebawem strefa gospodarczo 
zakwitnie. 
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STREFA INWESTYCYJNA W 
GÓRZYNIE ZAPEŁNIA SIĘ 
KOLEJNYMI INWESTORAMI

Podpisanie aktu notarialnego 
przedstawicieli firmy z władzami miasta

Sprzedane tereny na strefie 
inwestycyjnej w Górzynie

We wrześniu 2017 roku Archiwum 
Państwowe w Zielonej Górze w wyniku 
przeprowadzonej w UM w Lubsku kon-
troli wydało zalecenia m.in. w zakresie 
dostosowania lokalu archiwum zakłado-
wego do wymogów instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwum 
zakładowego, wyznaczając na realizację 
tego zadania czas do 30 czerwca 2018 
roku. Jednak wyznaczony termin był 
wielokrotnie przedłużany na wniosek 
Urzędu, aż w końcu udało się! UM w 
Lubsku ma nowe archiwum!
Rozpatrywano różne miejsca z przezna-
czeniem na archiwum. Początkowo miał 
to być budynek przy ul. Bohaterów 2 (po 
byłym pogotowiu), następnie budynek 

przy ul. Baśniowej po Przedszkolu nr 
3. Ostatecznie zdecydowano, że najlep-
szym miejscem będzie sala gimnastyczna 
przy zespole budynków po Szkole Pod-
stawowej nr 2 przy al. Niepodległości . 
Miejsce przestronne i spełniające normy 
dla tego typu przeznaczenia.
Sala wymagała przeprowadzenia w niej 
niezbędnych prac remontowo-adapta-
cyjnych, co udało się właśnie zrobić - po 
10 latach!
 Od stycznia 2011 roku obowiązują 
przepisy rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie instrukcji kancela-
ryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakłado-

wych. Regulacje prawne zawarte w ww. 
rozporządzeniu nakazują m.in., by lokal 
archiwum zakładowego był usytuowany 
na poziomie budynku z odpowiednią 
wytrzymałością stropów. Tym, których 
lokal archiwum zakładowego nie spełniał 
przepisów rozporządzenia, dano 5 lat na 
dostosowanie lokalu do wymogów.
Dotychczas archiwum zakładowe UM w 
Lubsku mieściło się w pomieszczeniach 
piwnicznych budynku Urzędu przy ul. 
Powstańców Wlkp. 3 i nie spełniało 
wymagań ww. rozporządzenia.
Obecnie trwa przenoszenie zasobów 
archiwalnych. 
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Sala gimnastyczna po SP2 
znalazła nowe przeznaczenie

Salę już niebawem wypełnią teczki 
z archiwizowanymi dokumentami

Sala sportowa to teraz archiwum zakładowe UM Lubsko

NOWY LEKARZ GINEKOLOG 
ORAZ NOWY SPRZĘT 
DIAGNOSTYCZNY W LUBSKU

pod potrzeby oraz zakres świadczo-
nych usług medycznych przez po-
radnię ginekologiczno-położniczą. 
Aparat jest całkowicie bezpieczny 
dla zdrowia. Posiada wymagane 
certyfikaty i atesty. Wyposażony 
jest w głowicę CONVEX i endo-
waginalną oraz kolorowy doppler, 
co umożliwia właściwą diagno-
stykę, a także zapewnia najwyższe 
standardy usług medycznych.
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dzenia ciąży, opieki nad kobietami 
w okresie reprodukcyjnym, około i 
menopauzalnym.
Prócz powiększonej kadry lekarskiej, 
poradnia doposażona została również 
w nowy sprzęt diagnostyczny . Firma 
MIRO Sp. z o.o. z Warszawy – auto-
ryzowany przedstawiciel japońskiej 
firmy Hitachi, dostarczyła do lubskiej 
poradni ginekologiczno-położniczej 
najnowszej generacji USG. 
Jak wypowiadali się dostawcy sprzę-
tu, aparat jest optymalnie zestrojony 

W połowie czerwca 
br. Burmistrz Lubska 
Janusz Dudojć wraz 
z Prezes Szpitala Na 
Wyspie w Żarach 
Jolantą Dankiewicz 
przywitali w nowym 
miejscu pracy lekarza 
ginekologa Justynę 
Kuczkowską.

Nowy lekarz przyjmuje od 22 
czerwca br. w poradni położ-
niczo-ginekologicznej przy ul. 
Poznańskiej 2 w Lubsku. Poradnia 
świadczy usługi w ramach umo-
wy podpisanej przez Szpital Na 
Wyspie w Żarach z Narodowym 
Funduszem Zdrowia, w zakresie 
m.in.: poradnictwa położniczo-gi-
nekologicznego, badań cytologicz-
nych, USG, położniczych, prowa-

Ginekolog w Lubsku może pracować  
na nowym sprzęcie
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Przygotowania
Na pomysł pokonania kajakiem trasy 
rzeką Odrą z Nowej Soli do jej ujścia 
wpadli kuzyni: Marcin Butkiewicz i 
Paweł Butkiewicz. Wyprawa wymagała 
zakupu odpowiedniego sprzętu i wieloty-
godniowych przygotowań motorycznych. 
Pierwsze wodowanie „Nomiki” miało 
miejsce 15 lutego na jeziorze „Głębo-
kim” - chrzest i zgranie. Sprzęt i pogoda 
świetnie się sprawiły. 
- Misja „Nysa”, zrealizowana 8 marca, 
została uznana przez nas za przygodę ży-
cia. Było niesamowicie. Wysoki stan rzeki 
dodał szybkości i nurt cisnął nas przed 
siebie. Zwalone drzewa i kilka ciekawych 
spiętrzeń, spowodowały wiele emocji na 
pograniczu paniki. Dzikość przyrody i 
ptactwa z tej perspektywy można było 
oglądać bez ustanku. Pogoda również 
dopisała. 

Po przerwie spowodowanej 
epidemią

Koronawirus zakłócił przygotowania, ale 
nie zgasił pragnienia realizacji przygody. 
Kolejny trening miał miejsce 17 maja na 
rzece Odrze. - Rzeka sama w sobie nie 
taka szybka i wartka jak Nysa przy wyso-
kim stanie. Trasa wiodła od miejscowości 
Będów do Połęcka, około 35 km. Pogoda 
była prawie idealna, piękne widoki miejsc 
mało uczęszczanych przez ludzi, dzikie 
ptactwo, perspektywa oglądania tego ze 
środka koryta rzeki nadawała dodatkowe-
go smaczku. Wszystko idealne, niestety 
musiało być jakieś ale...wiatr. Wiało pra-
wie cały czas w twarz, co bardzo mocno 
utrudniało nam płynięcie. 
Podjęcie decyzji z uwzględnieniem akcji 
charytatywnej
Przy wsparciu żon: Anny Butkiewicz i 
Moniki Butkiewicz oraz sponsorów nasi 
śmiałkowie podjęli decyzję, aby spływ 
zaktualizowaną trasą z Krosna Odrzań-
skiego do Dziwnowa, połączyć z akcją 
charytatywną dla Wojtusia, który wyma-
gał jak najszybszej rehabilitacji.   

Przebieg spływu
- Pierwszy dzień (10.06) za nami. Zrobi-
liśmy 76 km. Dzisiaj pogoda była dla nas 
łaskawa, co pozwoliło popłynąć dalej niż 
zakładaliśmy. Stracone kalorie nadrabia-
liśmy posiłkami sporządzanymi na łonie 
natury oraz przypadkowo zakupionym 
„fitposiłkiem”. O godzinie 21.00 znaleź-
liśmy miejsce na rozbicie naszego M2., 
Potem szybka kąpiel w zimnej Odrze i 
planowanie dnia jutrzejszego. 
- Czwartkowe (11.06) wiosłowanie prze-
niosło nas o kolejne 71 km w dół rzeki. 
Sroga prognoza pogody spowodowała, że 
wiosła dostały turbonapędu, co pozwoliło 
dotrzeć bez niespodzianek do kolejnego 
obozowiska. Tym razem nocleg trafił się 
na dzikim terenie Cedyńskiego Parku Kra-

jobrazowego, co pozostawiło w pamięci 
wiele pięknych obrazów tego miejsca. 
- Kolejny dzień (12.06) to dalsza część 
zmagań z naturą i naszymi słabościami. 
Standardowo o 6.00 pobudka, szybkie 
śniadanie, zwijanie obozu i w drogę. Tym 
razem Odra potraktowała nas surowo. Wy-
sokie fale spowodowanie silnym wiatrem, 
kołysały kajakiem na wszystkie strony, 
zalewając nam pokład. Opór wody wyssał 
z nas ostatnie resztki sił co przełożyło się  
na dystans. Ten 53-kilometrowy odcinek 
był jak dotąd najtrudniejszy. Przed nami 
ostatnie 110 km przez J. Dąbie, Zalew 
Szczeciński i Cieśninę Dziwna. Spodzie-
wamy się, że to będzie najtrudniejszy 
odcinek do pokonania. 
- Czwarty dzień (13.06) wyprawy za 
nami. Nie był to znowu łatwy spływ. 
Odra zaskakiwała na każdym kilometrze 
a zakończyliśmy go na 739 km. W tych 
rejonach to zupełnie inna rzeka, mocno 
falująca i bardzo szeroka. Napotkany 
po drodze kajakarz doradził nam - jak 
sprytnie ominąć mocno falujące J. Dąbie. 
Dzięki temu przepłynęliśmy Przekopem 
Mieleńskim, podziwiając cuda naszej 
pięknej matki natury. Obóz rozbiliśmy 
w zupełnej dziczy, tuż przed Zalewem 

Szczecińskim. Dosta-
liśmy nieźle w kość, 
ale humory mamy wy-
śmienite. Wychodzimy 
z założenia, że co nas nie 
zabije to nas wzmocni. 
- Zwijając położony 
w pięknej dziczy obóz 
(14.06) nie przewidywa-
liśmy jak ekstremalnie 
trudny czeka nas spływ 
Zalewem Szczecińskim. 
Początkowo wiosłowa-

nie było czystą przyjemnością. Piękna 
flauta nie wskazywała na jakiekol-
wiek zmiany pogodowe. Przerwa 
obiadowa wypadła mam w miejscu, 
które ze względu na swój urok na-
zwaliśmy lazurowym wybrzeżem. Na 
tym zakończyła się nasza żeglarska 
sielanka. Sytuacja pogodowa zaczęła 
się nagle zmieniać. Wiatr narastał z 
minuty na minutę, co zaczęło nam 
utrudniać płynięcie. Boczne fale 
zaczęły naruszać stabilność naszego 
kajaka. Po osiągnięciu wysokości 
około 1 metra, stwarzały nie lada 
zagrożenie. Jedynym wyjściem z 
sytuacji była ucieczka w trzciny, a 
tam zmuszeni byliśmy brodzić po 
pas w falujących zaroślach. Przemie-
rzyliśmy tak około 1 km do miejsca, 
gdzie fale nie były już tak intensywne. 
Podjęliśmy próbę ponownego wo-
dowania, po czym z wielkim trudem 
przepłynęliśmy kilka kilometrów 
dalej. Słońce zaszło już za horyzont 
a my dopiero zaczęliśmy szukać 
miejsca na nocleg, co udało nam 
się przed 22.00. Cali przemoczeni i 
zziębnięci, ale za to szczęśliwi i w jednym 
kawałku, po pokonaniu 37 km mogliśmy 
w końcu zjeść ciepły posiłek i odpocząć. 
Zalew Szczeciński dał nam niezłą lekcję 
żeglarstwa i pokory do wielkiej wody. 
- Ostatni dzień spływu (15.06) tradycyjnie 
rozpoczęliśmy od solidnego śniadania, 
tym razem turbo makaron i zupa pie-
czarkowa. Sponiewierani emocjami dnia 
wczorajszego, wyruszyliśmy pełni opty-

mizmu z Wolina do Dziwnowa. Chęć osią-
gnięcia celu pchała nas dalej do przodu, 
ale naszym tropem wciąż podążał wiatr. 
Ostatkiem sił stawialiśmy mu opór przez 
ponad połowę trasy, która w ostateczności 
wyniosła 35 km. Zmęczeni ale szczęśliwi 
dotarliśmy do portu w Dziwnowie, gdzie 
czekała na nas rodzina. Wyprawa była 
dla nas życiową przygodą i cennym do-
świadczeniem. Cieszymy się również, że 
mogliśmy wspomóc Wojtusia, bo przebyte 

320 km mnożymy przez 6 zł co daje kwotę 
1920 zł. Dziękujemy również za wsparcie 
osobom wpłacającym na konto fundacji.

W akcję włączyli się również 
tenisiści

Na kortach Stowarzyszenia Tenisa Ziem-
nego NET w Lubsku odbył się 2 lipca 
mecz charytatywny, będący kontynuacją 
akcji rozpoczętej przez Marcina Butkiewi-
cza i Pawła Butkiewicza w postaci spływu 
kajakowego Odrą na rzecz rehabilitacji 
Wojtusia. W programie oprócz singlo-
wych i deblowych rozgrywek znalazły 
się konkursy w postaci serwowania z po-
miarem prędkości oraz celności serwisu. 
Zebrana kwota 1100 zł zasiliła dodatkowo 
konto dedykowane rehabilitacji Wojtka. 4 
lipca Marcin Butkiewicz na swoim profilu 
oficjalnie poinformował, że cel zbiórki 
został osiągnięty! Bardzo się cieszymy, 
gratulujemy i dziękujemy wszystkim, 
którzy przyczynili się do tego sukcesu!

M. Sienkiewicz

AKCJA SPORTOWO-CHARYTATYWNA
ZAKOŃCZYŁA SIĘ PEŁNYM SUKCESEM!

Zmęczeni, ale szczęśliwi dotarli 
do Dziwnowa

Kolejny trening na Nysie Łużyckiej

Pierwszy trening na jeziorze „Głębokie”

Pokonanie „Zalewu Szczecińskiego” 
było nie lada wyzwaniem

Nasi śmiałkowie rozpoczęli oficjalny 
spływ w Krośnie Odrzańskim

Ostatni trening już na Odrze

Do akcji włączyli się również tenisiści z Lubska
Ze względu na pandemię koronawirusa 
nie mogliśmy jeździć na żadne wyciecz-
ki. Po długiej przerwie Grupa Tury-
styczna „Dukat” im. S.Ciężkowskiego 
wyruszyła na trzydniową wycieczkę 
(12.-14.br.) do Niemodlina, Mosznej, 
Krakowa, Wieliczki i Wadowic. Nie 
wszyscy z Grupy mieli odwagę tam 
jechać, ale zebrało się ok. 40 osób.
Po drodze wstąpiliśmy do Niemodlina, 
aby zwiedzić XIII-wieczny zamek. Nie 
miał szczęścia do właścicieli, którzy 
niemal doprowadzili go do ruiny. Do-
piero w 2015 r. nowy właściciel zaczął 
remont i przywracać mu dawną świet-
ność. Przewodnik ciekawie opowiadał o 
burzliwych losach zabytku i oprowadził 
nas po częściowo wyremontowanych 
pomieszczeniach. Można tam obejrzeć 
m.in. średniowieczną izbę tortur, imita-
cję Bursztynowej Komnaty, odbywają 
się tam biesiady i widowiska rycerskie. 
Kolejnym etapem wycieczki był XVIII-
-wieczny pałac barokowy w Mosznej. 
Posiada on 365 pomieszczeń i 99 wież 
i wieżyczek. Obiekt otacza park, znaj-
dują się tam, m.in. trzystuletnie okazy 
dębów. W pałacu odbywa się doroczne 
Święto Kwitnącej Azalii, jest tu popu-
laryzowana muzyka kompozytorów 
polskich i niemieckich, galeria prezen-
tuje wystawy plastyczne, odbywają się 
również plenery malarskie.

W trakcie podróży autokarem odbył się 
konkurs wiedzy o działalności Grupy 
„Dukat”. Najwięcej poprawnych od-
powiedzi udzieliła Sabinka Huryń, za 
co otrzymała złote dukaty. Były śpiewy, 
opowiadanie dowcipów, wspominanie 
poprzednich wycieczek.
Do Krakowa dojechaliśmy planowo o 
godz. 18.00 i po zjedzeniu obiadokolacji 
zakwaterowaliśmy się w hotelu „Piast”. 
Wieczorem Władek Mochocki -
uczestnik wycieczki - zorganizował 
nocne zwiedzanie Krakowa. Było super.
W sobotę 13.06. rano pojechaliśmy do 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w 
Łagiewnikach. W skład Sanktuarium 
wchodzi m.in.: zabytkowy zespół 
klasztorny Sióstr Matki Bożej Miło-
sierdzia, nowoczesna bazylika Bożego 
Miłosierdzia, kaplica Wieczystej Ado-
racji Najświętszego Sakramentu, Dom 
Duszpasterski, Aula Jana Pawła II.
Obejrzeliśmy wnętrze przepięknej Ba-
zyliki. Nad budynkiem góruje 77-me-
trowa wieża widokowa (302 schody). 
Tam też byliśmy, aby podziwiać prze-
piękne widoki Krakowa.
Następnie pojechaliśmy pod Wawel i 
od tego miejsca, każdy indywidualnie 
lub w grupach, mógł aż do wieczora 
zwiedzać Kraków. 
Z wieczornych relacji okazało się, że 
najczęstsze miejsca odwiedzane przez 

naszych wycieczkowiczów to m.in. Wa-
wel, Rynek, Kościół Mariacki z ołtarzem 
Wita Stwosza, Sukiennice, stara dzielnica 
Żydowska na Kazimierzu (można było 
posłuchać muzyki żydowskiej).
Byli i tacy, co trafili do tajemniczej ka-
wiarni z Harry’ego Pottera „Dziórawy 
Kocioł”. Jest to niezwykłe miejsce przy 
ulicy Grodzkiej. Spróbować można w niej 
piwa kremowego, można kupić słodycze, 
które są nadzwyczaj ostre lub kwaśne. W 
kawiarni odbywają się pokazy magii. W 
sklepiku można nabyć Eliksir Szczęścia, 
Pióra feniksa czy Czapki Mądrości.
Wieczorem po kolacji prawie wszyscy 
stawili się w ogródku przyhotelowym. 
Było gwarno i wesoło do północy. 
W niedzielę z samego rana, spakowani 

i gotowi do dalszego zwiedzania, wyru-
szyliśmy do Kopalni Soli w Wieliczce. 
Po schodach zeszliśmy do wnętrza, 
gdzie przemiły przewodnik pokazał 
i opowiedział o znajdujących się tam 
kaplicach, komorach, grotach, jeziorach 
solankowych. Dowiedzieliśmy się, że 
podziemna trasa turystyczna kopalni 
powstała na przełomie XVIII i XIX 
wieku. Mierzy ona 3 km, składa się z 20 
komór, położonych na głębokościach od 
64 do 135 metrów. Zwiedzanie trwa ok. 
2–3 godziny. Co tam zobaczyliśmy jest 
nie do opisania. Trzeba to zobaczyć na 
własne oczy.
W Wieliczce poszliśmy również do 
Muzeum Solniczek. Solniczki i serwisy 
przyprawowe to arcydzieła wykonane ze 

złota, srebra, porcelany, drogich kamieni. 
Jeden serwis przyprawowy kosztuje ok. 
1 mln złotych i jest najcenniejszym eks-
ponatem muzeum.
Byliśmy też w Wadowicach – rodzinnym 
mieście Św. Jana Pawła II. Mieliśmy 
bardzo mało czasu, dlatego też zobaczy-
liśmy szybko wnętrze Bazyliki, kupiliśmy 
papieskie kremówki i wyruszyliśmy w 
powrotną, długą drogę do domu. 
Przesympatyczni kierowcy z Feniksa 
Żary, pan Mietek i Tadeusz po drodze 
pokazali nam Muzeum w Oświęcimiu. 
Niestety było już zamknięte.
Do Lubska dotarliśmy zmęczeni lecz 
zadowoleni o 3 w nocy.

Droha

Grupa „Dukacików” na tle hotelu „Piast” w Krakowie

„DUKAT” ZNÓW W PODRÓŻY
Wspólne zdjęcie na dziedzińcu zamku w NiemodlinieUczestnicy wycieczki w Kopalni Soli w Wieliczce

Odnowiono Tablicę 
Pamiątkową przy Grobie 
Nieznanego Żołnierza na 
cmentarzu komunalnym w 
Lubsku.

Groby Nieznanego Żołnierza już od 
czasów I Wojny Światowej są nie 
tylko miejscem spoczynku i pamięci o 
żołnierzach w nich pochowanych, ale 
symbolem niezłomnej walki w imię 
wolności i honoru.
Pamiętajmy o naszej historii. Odwie-
dzajmy Grób Nieznanego Żołnierza, 
bo to oznacza pamięć o bohaterach, 
żołnierzach Wojska Polskiego, któ-
rzy oddali swoje życie za bezpieczną 
Polskę.

A-M
Miejsce pamięci na Lubskim Cmentarzu o wszystkich, którzy naszą wolność 

okupili własnym życiem

CZAS ZACIERA ŚLADY HISTORII,
ALE PAMIĘĆ JEST WIECZNA

Nie od dziś wiadomo, że zalew 
„Karaś” to punkt z ogromnym 
potencjałem, to ostoja fauny i flory, 
to miejsce, gdzie swoje pasje mogą 
realizować wędkarze, miłośnicy 
uprawiania sportu, aktywnego wy-
poczynku dzieci i dorosłych, gdzie 
odbywają się plenerowe spotkania 
i imprezy. Każdy znajdzie tu coś 
ciekawego dla siebie. Zapraszamy!

ms

Nad pięknym, modrym 
„Karasiem”

Atrakcyjny zalew „Karaś”Atrakcyjny zalew „Karaś”

Wieści z WTZ i ŚDS
Jak co miesiąc prezentujemy działalność 
naszych placówek: Warsztatów Terapii Za-
jęciowej i Środowiskowego Domu Samo-
pomocy, gdzie jak zwykle wiele się dzieje.

ms

Nad zalewem „Karaś” zawsze można odpocząć
Gry planszowe to jeden z elementów 

współzawodnictwa
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 W GMI NI E 

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR 
LUDOBÓJSTWA, OBCHODY 77
ROCZNICY 
Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Żarach st. kpt. Ma-
riusz Morawski uczestniczył 11 lipca 
w obchodach 77 rocznicy, upamięt-
niającej akt ludobójstwa, dokonane-
go przez ukraińskich nacjonalistów 
na obywatelach II Rzeczypospolitej 
Polskiej, podczas tzw. RZEŹI WO-
ŁYŃSKIEJ. Uroczystości odbyły się 
na cmentarzu komunalnym w Żarach 
przy krzyżu Wołyńskim.W uroczy-
stości wzięli udział przedstawiciele 
władz wojewódzkich i samorządo-
wych, Kresowiacy, przedstawicie-
le wojska i służb mundurowych, 
harcerze i mieszkańcy powiatu: 
poseł na sejm RP Jacek Kurzępa, 
wicewojewoda lubuski Wojciech 
Perczak, przedstawiciele powiatu: 
Józef Radzion - starosta powiatu 
żarskiego, Tomasz Czajkowski- radny 
powiatowy oraz Olaf Napiórkowski - 
wiceburmistrz Miasta Żary. Podczas 
uroczystości wygłoszono okolicz-
nościowe przemówienia, złożono 
wiązanki kwiatów oraz odczytano 
apel pamięci i odmówiono modlitwę 
za pomordowanych.

*

NOWI ASPIRANCI W SZEREGACH KP 
PSP W ŻARACH
W Komendzie Powiatowej PSP w 
Żarach odbyła się 16 lipca uroczysta 
zbiórka. St. kpt. Mariusz Morawski - 
Komendant Powiatowy PSP w Żarach 
miał zaszczyt wręczyć awanse na 
wyższe stopnie służbowe oraz świa-
dectwa potwierdzające kwalifikacje 
w zawodzie  podległym strażakom. 
Minister Spraw Wewnętrznych i 
Administracji nadał z dniem 26 
czerwca 2020 roku stopień MŁOD-
SZEGO ASPIRANTA dla: ogniomistrza 
Marcina Jakubika orazogniomistrza 
Bogusława Kowalczewskiego. Mł. 
asp. Marcin Jakubik oraz mł. asp. Bo-
gusław Kowalczewski to tegoroczni 
absolwenci Szkoły Aspirantów PSP 
w Poznaniu. Po dwuletniej nauce 
w szkole otrzymali tytuł technika 
pożarnictwa i pierwszy stopień w 
korpusie aspiranckim. Serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów w służbie!

*

STRAŻAK NA MEDAL - URATOWAŁ 
ŻYCIE DZIECKA!
Podczas zbiórki 16 lipca w Komen-
dzie Powiatowej PSP w Żarach st. 
kpt. Mariusz Morawski miał zaszczyt 

wyróżnić nagrodą finansową za 
wzorową i bohaterską postawę st. 
ogniomistrza Pawła Czerniaka. St. 
ogn. P. Czerniak, będąc poza służbą, 
jako świadek wypadku drogowego, 
do którego doszło 13 lipca 2020 r. 
(w miejscowości Wykroty, gmina 
Nowogrodziec, powiat Bolesła-
wiec), udzielał - do chwili przybycia 
służb ratunkowych - kwalifikowanej 
pierwszej pomocy ciężko poszko-
dowanemu 10-letniemu chłopcu. 
Na najwyższe uznanie zasługuje 
odwaga, wiedza, profesjonalizm oraz 
sprawne i konsekwentne działanie 
st. ogn. P. Czerniaka, które pozwo-
liło na uratowanie ludzkiego życia. 
Postawa funkcjonariusza z Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Żarach 
kolejny raz udowodniła, że uznanie, 
jakim Państwową Straż Pożarną 
darzą mieszkańcy naszego kraju 
jest w pełni uzasadnione i znalazło 
potwierdzenie w realnych działa-
niach. Dziękując za zaangażowanie 
i postawę, która może być wzorem 
do naśladowania, Komendant Powia-
towy PSP w Żarach st. kpt. Mariusz 
Morawski życzył wyróżnionemu 
dobrego zdrowia oraz wszelkiej 
pomyślności w realizacji osobistych 
planów i zamierzeń.

Opr. M. Sienkiewicz

KRONIKA STRAŻACKA

„PRZYSPOSOBIENIE”

 Temat adopcji poruszany był 
w ostatniej kampanii wyborczej dość 
intensywnie. Jednakże omawianie tego 
zagadnienia przez polityków sprowa-
dzało się głównie do głoszenia pustych 
haseł i ogólników, a nie poszerzania 
wiedzy na ten temat. Gdy opadł już 
kampanijny kurz, warto pochylić się nad 
tym istotnym zagadnieniem. 
 Przepisy dotyczące przyspo-
sobienia umiejscowione są w kodeksie 
rodzinnym. Znamienne jest to, że w 
pierwszym przepisie działu poświę-
conego adopcji ustawodawca określa 
najważniejszą regułę dotyczącą adopcji. 
Zgodnie z treścią art. 114 § 1 kro przy-
sposobić można osobę małoletnią tylko 
dla jej dobra. Dobro małoletniego dziecka 
jest więc wartością najwyższą.  
 Kolejnym przepisem jest art. 
1141 § 1 kro, zgodnie z którym przyspo-
sobić może osoba mająca pełną zdolność 
do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifi-
kacje osobiste uzasadniają przekonanie, 
że będzie należycie wywiązywała się z 
obowiązków przysposabiającego oraz 
posiada opinię kwalifikacyjną oraz 
świadectwo ukończenia szkolenia orga-
nizowanego przez ośrodek adopcyjny, o 
którym mowa w przepisach o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
chyba że obowiązek ten jej nie dotyczy. 
 Zgodnie z przepisami  art. 172 
ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej Kandydaci do 
przysposobienia dziecka są obowiązani 
posiadać świadectwo ukończenia szko-

lenia organizowanego przez ośrodek 
adopcyjny. Zgodnie z ust 2 tego artykułu 
Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie 
dotyczy kandydatów do przysposobie-
nia: 
1) spokrewnionych albo spowinowaco-
nych z dzieckiem lub
2) którzy wcześniej przysposobili ro-
dzeństwo dziecka, lub
3) sprawujących nad dzieckiem rodzinną 
pieczę zastępczą, z wyjątkiem osób lub 
małżonków, niespełniających warunków 
dotyczących rodzin zastępczych w za-
kresie niezbędnych szkoleń, którym sąd 
powierzył tymczasowo pełnienie funkcji 
rodziny zastępczej na podstawie art. 109 
§ 2 pkt 5 ustawy z dnia 25 lutego 1964 
r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
 Kolejną kwestią jest tzw. ad-
opcja zagraniczna. Polega ona na zmianie 
dotychczasowego miejsca zamieszkania 
przysposabianego w Rzeczypospolitej 
Polskiej na miejsce zamieszkania w 
innym państwie. Może nastąpić jedynie 
w sytuacji, gdy tylko w ten sposób można 
zapewnić przysposabianemu odpowied-
nie zastępcze środowisko rodzinne. 
Ograniczenie to nie ma zastosowania, 
jeżeli między przysposabiającym a 
przysposabianym istnieje stosunek 
pokrewieństwa lub powinowactwa albo 
gdy przysposabiający już przysposobił 
siostrę lub brata przysposabianego. 
 Przepisem, istotnym zwłasz-
cza w kontekście obietnic wyborczych, 
jest art. 115 § 1 kro, zgodnie z którym 
przysposobić wspólnie mogą tylko 
małżonkowie Przysposobienie ma 
skutki przysposobienia wspólnego także 

wtedy, gdy osoba przysposobiona przez 
jednego z małżonków zostaje następnie 
przysposobiona przez drugiego małżon-
ka. Sąd opiekuńczy może na wniosek 
przysposabiającego orzec, że przyspo-
sobienie ma skutki przysposobienia 
wspólnego, jeżeli przysposabiający był 
małżonkiem osoby, która wcześniej 
dziecko przysposobiła, a małżeństwo 
ustało przez śmierć małżonka, który już 
dokonał przysposobienia. Przysposobie-
nie przez jednego z małżonków nie może 
nastąpić bez zgody drugiego małżonka, 
chyba że ten nie ma zdolności do czynno-
ści prawnych albo że porozumienie się z 
nim napotyka trudne do przezwyciężenia 
przeszkody.
 W  tym momencie warto na-
pomknąć o rodzajach przysposobienia 
możliwych w naszym Kraju. Różnią się 
one ze względu na skutki jakie wywo-
łują. Pierwszym rodzajem przyspo-
sobienia jest przysposobienie pełne. 
Charakteryzuje się ono tym, że między 
przysposabiającym a przysposobionym 
powstaje stosunek na podobieństwo 
stosunku łączącego rodziców z dziećmi. 
Adoptowane dziecko zostaje całkowicie 
włączone do przysposabiającej rodziny, a 
wyłączone ze swojej rodziny naturalnej. 
Więzy łączące przysposobionego z jego 
rodzicami i krewnymi ulegają zerwaniu. 
Utrata władzy rodzicielskiej rodziców 
naturalnych jest definitywna i nie może 
ulec przywróceniu, chyba że przysposo-
bienie zostanie rozwiązane. 
 Kolejnym rodzajem przyspo-
sobienia jest adopcja niepełna. Powodu-
je ona powstanie stosunku rodzinnego 

tylko między dzieckiem a przysposabia-
jącym. Jednakże nie rozciąga się ona na 
krewnych przysposabiającego. Skutki 
przysposobienia rozciągają się na zstęp-
nych przysposabianego. Przysposobie-
nie niepełne skutkuje tym, że obowiązek 
alimentacyjny powstaje jedynie między 
przysposobionym i jego zstępnymi a 
przysposabiającym. Nie występuje on 
między przysposobionym a krewnymi 
przysposabiającego.
 Ostatnim rodzajem przyspo-
sobienia, najdalej idącym w skutkach, 
jest przysposobienie całkowite. Cha-
rakteryzuje się tym, że wiąże dziecko z 
nową rodzina w sposób zupełny i nie-
rozerwalny. Skutkuje nadaniem dziecku 
zupełnie nowej tożsamości oraz zerwa-
niem wszelkich więzów z jego rodzina 
biologiczna. Dziecko przysposobione w 
ten sposób jest traktowane tak, jakby 
było naturalnym dzieckiem osób go 
przysposabiających. Ma ono charakter 
nierozwiązywalny.
 Przysposobiony otrzymuje 
nazwisko przysposabiającego, a jeżeli 
został przysposobiony przez małżonków 
wspólnie albo jeżeli jeden z małżonków 
przysposobił dziecko drugiego małżonka 
- nazwisko, które noszą albo nosiłyby 
dzieci zrodzone z tego małżeństwa. Na 
żądanie osoby, która ma być przyspo-
sobiona, i za zgodą przysposabiającego 
sąd opiekuńczy w orzeczeniu o przyspo-
sobieniu postanawia, że przysposobiony 
nosić będzie nazwisko złożone z jego 
dotychczasowego nazwiska i nazwiska 
przysposabiającego. Jeżeli przysposabia-
jący albo przysposobiony nosi złożone 

nazwisko, sąd opiekuńczy rozstrzyga, 
który człon tego nazwiska wejdzie w 
skład nazwiska przysposobionego. 
Przepisu tego nie stosuje się w razie 
sporządzenia nowego aktu urodzenia 
przysposobionego z wpisaniem przyspo-
sabiających jako jego rodziców. Na wnio-
sek przysposabiającego sąd opiekuńczy 
może w orzeczeniu o przysposobieniu 
zmienić imię lub imiona przysposobio-
nego. Jeżeli przysposobiony ukończył 
lat trzynaście, może to nastąpić tylko za 
jego zgodą.
 Z ważnych powodów zarówno 
przysposobiony, jak i przysposabiający 
mogą żądać rozwiązania stosunku 
przysposobienia przez sąd. Rozwiązanie 
stosunku przysposobienia nie jest do-
puszczalne, jeżeli wskutek niego miałoby 
ucierpieć dobro małoletniego dziecka. 
Orzekając rozwiązanie stosunku przy-
sposobienia, sąd może, stosownie do 
okoliczności, utrzymać w mocy wynika-
jące z niego obowiązki alimentacyjne. Po 
śmierci przysposobionego lub przyspo-
sabiającego rozwiązanie stosunku przy-
sposobienia nie jest dopuszczalne, chyba 
że przysposabiający zmarł po wszczęciu 
sprawy o rozwiązanie stosunku przyspo-
sobienia. W wypadku takim na miejsce 
przysposabiającego w procesie wstępuje 
kurator ustanowiony przez sąd. Jak już 
wcześniej wspomniano, przysposobienie 
całkowite jest niedopuszczalne.

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
W czerwcu przeprowadzono 244 interwencje 
zgłoszone przez mieszkańców. Na gorącym 
uczynku zatrzymano 11 sprawców przestępstw, 
10 osób poszukiwanych do odbycia kary pozba-
wienia wolności, 3 doprowadzono do wytrzeź-
wienia. Ujawniono 157 sprawców wykroczeń, 
najwięcej z kategorii ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości(42), dalej: zakłóceń porządku i 
spokoju publicznego(33) i bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym(20). Większość spraw za-
kończono na miejscu nałożeniem mandatu lub 
pouczeniem. W 11 przypadkach skierowano 
wnioski o ukaranie do sądu. Ponadto zanoto-
wano kilkadziesiąt wykroczeń, dotyczących 
naruszenia przepisów związanych ze stanem 
pandemii m.in. naruszenia obowiązku poddania 
się kwarantannie. Odnotowano 16 zdarzeń 
drogowych w rejonie dróg publicznych, z tego 
dwa zakwalifikowane jako wypadki drogowe. 
Sezon wakacyjny w pełni. Przypominany, że 
kiedy pogoda i warunki drogowe sprzyjają, to 
dochodzi do największej ilości i najpoważniej-
szych w skutkach zdarzeń drogowych.

*
W godzinach wieczornych 30 maja funkcjona-
riusze Samodzielnego Pododdziału Prewencji 
Policji, patrolujący lubskie ulice zauważyli 
samochód osobowy, który na ich widok zwięk-
szył prędkość. Po podaniu sygnałów do zatrzy-
mania, kierujący próbował uciekać. Po krótkim 
pościgu został zatrzymany. Po opuszczeniu 
pojazdu, mężczyzna ledwo stał na nogach. 
Okazało się, że w wydychanym powietrzu ma 
prawie 2 promile alkoholu.Teraz odpowie za 
kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości 
oraz niezatrzymanie się do kontroli drogowej.

*
Do podobnego przypadku doszło w dniu 2 
czerwca. Do kontroli drogowej policjantów 
Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego nie za-
trzymał się kierujący motocyklem. W rejonie 
lubskiego parku nie zapanował nad pojazdem 
i wywrócił się. Nie powstrzymało go to jednak 
od kontynuowania pieszej ucieczki. Został 
zatrzymany. Okazało się, że prowadził pojazd 
pod wpływem środków odurzających, pobrano 
krew do badań. Pojazd pochodził z kradzieży. 
Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.

*
Tego samego dnia w godzinach nocnych 
ucieczki próbował kolejny mężczyzna. Kie-
rował samochodem osobowym i podjął próbę 
ucieczki przed patrolem policyjnym. Został za-
trzymany w rejonie miejscowości Budziechów. 
Okazało się, że mieszkaniec Jasienia był pod 
wpływem środków odurzających, dodatkowo 
w pojeździe ujawniono nieprawidłowe wska-
zanie drogomierza.

*
Dobre rozpoznanie i skuteczna praca operacyj-
na pozwoliła policjantom z Lubska zatrzymać 
podejrzanego o dokonanie rozboju. Do zda-
rzenia doszło 9 czerwca nad ranem na terenie 
jednej ze stacji paliw w Lubsku. Ubrany na 
czarno mężczyzna w kapturze oraz maseczce 
na twarzy podszedł do kasjerki, wyciągnął 
maczetę spod bluzy i nakazał otworzyć kasy. 
Pieniądze zapakował do reklamówki i uciekł. 
Dyżurny KP Lubsko, po otrzymaniu zgłosze-
nia, na miejsce zdarzenia wysłał natychmiast 
policjantów, którzy rozpoczęli szeroko za-
krojone działania, zmierzające do ustalenia i 
zatrzymania tej osoby. Intensywne czynności, 
prowadzone przez funkcjonariuszy, zarówno 
pionu prewencji, jak i kryminalnego, przyniosły 
efekty jeszcze tego samego dnia. Policjanci 
zatrzymali 21-latka, podejrzewanego o doko-
nanie rozboju, który został przewieziony do 
policyjnego aresztu. Śledczy zgromadzili ma-
teriał dowodowy w tej sprawie oraz odzyskali 
część skradzionej gotówki, którą zatrzymany 
ukrył w swoim mieszkaniu. 21-latek usłyszał 
już zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego 
narzędzia. 10 czerwca sąd przychylił się do 
wniosku Prokuratury Rejonowej w Żarach oraz 
policji i zastosował środek zapobiegawczy w 
postaci 3-miesięcznego aresztu. Za tego typu 
przestępstwo grozi od 3 do 12 lat pozbawienia 
wolności.

*

W jednym z 
czerwcowych 
w i e c z o r ó w 
do komisaria-
tu zgłosił się 
mieszkaniec 
Lubska. Po-
wiadomił, że 
około godziny 
wcześniej do-
szło do koli-
zji drogowej, 
podczas której 
kierujący in-
nym pojazdem 
uderzył w tył 
jego auta, kie-
dy ten zatrzy-
mał się przed 
przejściem dla 
pieszych. Mało 
tego, sprawca 
kolizji wszczął 
z tego tytu-
łu awanturę. 
Dzięki wyko-
naniu szeregu 
c z y n n o ś c i , 
udało się ustalić 
sprawcę zda-
rzenia. Został 
ukarany 1000 
zł mandatem 
oraz sporządzono wystąpienie do Ubezpie-
czeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który 
w przypadku potwierdzenia braku OC nałoży 
kilkutysięczną karę.

*
W czerwcu funkcjonariusze KP Lubsko od-
notowali kolejne dwa przestępstwa metodą na 
tzw. „Blika”. Sprawca po przejęciu konta na 
portalu Facebook, wykorzystując dane innej 
osoby, poprosił znajomych o pomoc w zapłacie 
za „drobne” zakupy. Zobowiązał się oddać 
pieniądze po chwili, tradycyjnym przelewem. 
Pokrzywdzeni zorientowali się, że coś jest 
nie tak, po odczytaniu postu na Facebooku o 
przejęciu konta. Trwają czynności w sprawie.

*
Na początku lipca odnotowano zgłoszenie do-
tyczące nieuzasadnionego wezwania Zespołu 
Ratownictwa Medycznego. Młody mężczyzna 
pod wpływem alkoholu, zadzwonił na numer 
alarmowy i dokonał fałszywego zgłoszenia, bo 
chciał zobaczyć, jak szybko przyjedzie karetka. 
Został ukarany 500zł mandatem.

*
Po raz kolejny ostrzegamy seniorów przed 
oszustami, którzy usiłują wyłudzać pieniądze 
dzwoniąc przez telefon i podając się za poli-
cjanta prowadzącego „tajną akcję przeciwko 
oszustom” lub za bliską osobę w kłopotach. 
Oszust poleca oddać pieniądze „policjantowi”, 
który się po nie zgłosi lub wpłacić na „bez-
pieczne konto prokuratora”. Perfidni przestępcy 
wybierają na swoje ofiary osoby starsze, które 
tracą w ten sposób oszczędności całego życia.W 
poniedziałek (22 czerwca) w taki właśnie spo-
sób został oszukany 88-letni zielonogórzanin, 
do którego zadzwonił naciągacz podający się 
za „funkcjonariusza CBŚP”. Podał swój numer 
legitymacji i kazał wybrać na klawiaturze 
numer 997 żeby potwierdzić, że policjanci 
prowadzą „tajną akcję”. Senior nie rozłączając 
się wybrał numer 997, a wtedy słuchawkę 
przejął inny oszust, który przedstawił się jako 
„dyżurny Policji” i potwierdził tożsamość 
fałszywego policjanta. Oszust poprosił o numer 
telefonu komórkowego, na który zadzwonił i 
wypytał o posiadane oszczędności oraz konto 
w banku. Potem polecił 88-latkowi pojechać 
do banku i wpłacić pieniądze na „konto pro-
kuratora”. Przez cały czas oszust rozmawiał 
z pokrzywdzonym, żeby nie dać mu szansy 
na spokojne zastanowienie się nad tym, co się 
dzieje. To znana metoda naciągaczy. Cały czas 
utrzymują oszukiwaną osobę w pobudzeniu 
emocjonalnym, co uniemożliwia racjonalne 
myślenie. Po wpłaceniu pieniędzy oszuści co 
pewien czas nadal dzwonili do seniora infor-

mując o rozwijającej się „akcji”. Kazali mu 
czekać do następnego dnia, bo wtedy ktoś z 
Policji przyjedzie z dokumentami do podpisu. 
Oczywiście nikt się nie pojawił. Po południu 
pokrzywdzony zorientował się, że został 
oszukany i okradziony ze swoich oszczędności. 
Zgłosił się do Komendy Miejskiej Policji w 
Zielonej Górze i zawiadomił o przestępstwie.W 
tym roku w powiecie zielonogórskim miało 
miejsce już 6 skutecznych oszustw metodą „na 
policjanta”. Pokrzywdzeni stracili w sumie 176 
tys. złotych. Na szczęście kilkadziesiąt osób nie 
pozwoliło się oszukać i powiadomiło Policję 
o podejrzanych telefonach. W lutym br. zielo-
nogórscy policjanci udaremnili oszustom kra-
dzież 100 tys. złotych, należących do starszej 
kobiety. Jeden z oszustów został zatrzymany i 
aresztowany.Pamiętajmy, że oszuści ogarnięci 
chęcią zdobycia pieniędzy nie cofną się przed 
żadnym sposobem ich zdobycia i bardzo często 
żerują na uczuciach starszych wrażliwych osób. 
Pamiętajmy, żeby nie wpuszczać do domu 
nieznajomych osób, nie przekazywać obcym 
pieniędzy ani nie przelewać ich na podane kon-
ta. Jeśli ktoś informuje nas o jakimś wydarzeniu 
w rodzinie prosimy zadzwonić i potwierdzić 
taką informację. W razie jakichkolwiek wąt-
pliwości należy natychmiast poinformować 
policję. UWAGA! Policjanci nigdy nie proszą 
o przekazanie jakichkolwiek pieniędzy oraz 
nie przyjmują ich na przechowanie i nie zabez-
pieczają na specjalnych kontach. Pamiętajmy, 
aby zadbać o bliskie osoby w starszym wieku. 
Ostrzegajmy je o działaniach oszustów i po-
uczajmy, jak się przed nimi chronić. Jak nie paść 
ofiarą oszustwa telefonicznego? Pamiętaj: bądź 
ostrożny w kontakcie z nieznajomym; nigdy nie 
przekazuj pieniędzy osobom, których nie znasz. 
Nie ufaj osobom, które telefonicznie podają 
się za krewnych lub ich przyjaciół; zawsze 
potwierdzaj „prośbę o pomoc”, kontaktując 
się osobiście: wykonaj telefon lub skontaktuj 
się bezpośrednio; nie działaj w pośpiechu i 
ewentualnie odłóż termin udzielenia pożyczki 
(najlepiej o kilka dni); wszelkie telefoniczne 
prośby o pomoc (także z zagranicy), grożą 
utratą pieniędzy; nie przekazuj pieniędzy 
obcym osobom ani nie przelewaj pieniędzy na 
wskazane konto bankowe; gdy ktoś dzwoni w 
takiej sprawie i pojawia się jakiekolwiek po-
dejrzenie, że to może być oszustwo, koniecznie 
powiadom policję.

*
Wakacje to czas radości, zwłaszcza dla naj-
młodszych dzieci, które już rozpoczęły dwu-
miesięczną przerwę od obowiązków szkolnych. 
Wielu będzie tego lata podróżowało ze swoimi 
rodzicami nad morze, w góry, czy inne zakątki 

Polski czy Europy. Inni wolny czas spędzać 
będą na jeziorami, których nie brakuje w wo-
jewództwie lubuskim, a jeszcze inni wyjadą na 
obozy czy kolonie. Niezależnie od tego, gdzie 
dzieci i młodzież będą spędzać czas ważne, 
żeby nie zapominały o bezpieczeństwie.
O zasadach bezpieczeństwa zwłaszcza dzie-
ciom i młodzieży przypominają policjanci. 
Mundurowi podczas spotkań z uczestnikami 
zorganizowanych form wypoczynku roz-
mawiają między innymi o zasadach bezpie-
czeństwa obowiązujących na drodze, nad 
wodą, w domu, o zagrożeniach jakie niesie 
za sobą eksperymentowanie z używkami 
oraz o konsekwencjach łamania przepisów. 
Na zakończenie policjanci przybliżają swoją 
pracę oraz prezentują wyposażenie i sprzęt 
wykorzystywany w codziennej służbie, który 
cieszy się dużym zainteresowaniem wśród 
dzieci. Wakacyjne spotkania realizowane są w 
ramach działań „Bezpieczne wakacje”.Poza 
rozmowami o bezpieczeństwie mundurowi 
kontrolują kąpieliska, obserwując zachowanie 
osób korzystających ze sprzętów wodnych, 
odpoczywających na plażach, a także osób 
przebywających w wodzie. Przypominamy, 
że woda to żywioł, do którego należy podcho-
dzić z rozwagą. Większość utonięć, czy też 
innych tragedii związanych z nieodpowied-
nim zachowaniem nad wodą, jest rezultatem 
lekkomyślności zarówno kąpiących się, jak i 
ich opiekunów. Dlatego przypominamy: do 
kąpieli wybierz tylko miejsca strzeżone; będąc 
na kąpielisku słuchaj poleceń wydawanych 
przez ratownika; jeśli wybrałeś się nad wodę 
z dziećmi, zadbaj o ich bezpieczeństwo i nie 
pozostawiaj bez opieki; nie wchodź do wody 
zaraz po opalaniu się na słońcu- może to grozić 
szokiem termicznym lub utratą przytomności. 
Schłodź stopniowo swój organizm, nie zapo-
minając o okolicach  serca, karku oraz twarzy; 
nie próbuj przepływać jeziora czy wypływać 
na otwarty akwen bez asekuracji; nie skacz 
do wody w miejscach nieznanych, niespraw-
dzonych - takie skoki są niebezpieczne i mogą 
grozić urazem kręgosłupa, a nawet śmiercią; 
podczas wodnych zabaw nie spychaj innych 
osób z pomostu czy materaca; przy użytko-
waniu sprzętu wodnego (kajak, rower wodny, 
skuter itp.) koniecznie zaopatrz się w kapok; 
nigdy nie wchodź do wody bezpośrednio po 
jedzeniu, ani też z pustym żołądkiem; nigdy nie 
łącz wypoczynku nad wodą z alkoholem; zwróć 
uwagę na osoby znajdujące się w pobliżu, 
może okazać się, że ktoś będzie potrzebował 
pomocy. Zanim przystąpisz do działania, weź 
pod uwagę swoje umiejętności pływackie i siły. 
Jeśli wiesz, że nie jesteś w stanie pomóc, poproś 
o pomoc; w sytuacji, gdy przystępujesz do 
udzielania pomocy poszkodowanemu, pamię-
taj o zachowaniu spokoju, zapewnieniu sobie 
bezpieczeństwa oraz sprawdzeniu, czy osoba 
nas słyszy i oddycha. Jeśli poszkodowany jest 
nieprzytomny i nie oddycha, prawidłowo roz-
pocznij resuscytację krążeniowo–oddechową 
oraz wezwij pomoc. O bezpieczeństwie nie 
możemy zapomnieć również na drodze. Tam 
najczęściej możemy spotkać policjantów z 
Wydziału Ruchu Drogowego, którzy podczas 

licznych kontroli eliminują z dróg nieodpo-
wiedzialnych kierowców. Funkcjonariusze 
zwracają szczególną uwagę na przestrzeganie 
przepisów ruchu drogowego w zakresie ogra-
niczeń prędkości, stanu trzeźwości kierujących, 
stosowania pasów bezpieczeństwa i urządzeń 
do bezpiecznego przewożenia dzieci, prawi-
dłowości wykonywania manewrów oraz stanu 
technicznego pojazdów. W tym wakacyjnym 
okresie apelujemy do wszystkich kierowców 
o rozwagę, cierpliwość i zdjęcie nogi z gazu. 
Przypominamy, że za przekroczenie prędkości 
o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym 
traci się prawo jazdy. Ponadto ważne jest, żeby 
nigdy nie wsiadać za kierownicę pod wpływem 
alkoholu, a przed planowaną podróżą zadbać 
o wypoczynek. Warto pamiętać, że w każdej 
komendzie policji można szybko i anonimowo 
sprawdzić swój stan trzeźwości. To zajmie tylko 
chwilę, a może uratować komuś życie. Zawsze 
stosuj zasadę-nigdy nie jeżdżę po alkoholu.

*
Jeśli chcesz połączyć pasję ze służbą, jeśli 
cenisz sobie stabilizację zatrudnienia, jeśli 
jesteś wrażliwy na wszelkie formy łamania 
prawa, jeśli chcesz się rozwijać, to optymal-
nym miejscem jest policja. Możesz zostać 
policjantem, wykorzystując swe dotychcza-
sowe umiejętności i predyspozycje. To służba 
interdyscyplinarna, w której z pewnością się 
odnajdziesz. To ciekawa propozycja i perspek-
tywa realizacji zadań, dająca wiele satysfakcji 
tym, którzy marzą, aby pomagać innym. Ty 
też możesz zostać jednym z lubuskich poli-
cjantów. Oczywiście jest to wyzwanie i wiele 
wyrzeczeń, ale jednocześnie marzenie wielu 
młodych ludzi. Z pewnością jest to ciekawa 
służba, w której każdy może znaleźć miejsce 
dla siebie, gdzie umiejętności i zdobyta wiedza 
pomogą podnieść poziom bezpieczeństwa 
obywateli. Służba prewencyjna, kryminalna, 
dochodzeniowo-śledcza, ruchu drogowego, po-
licyjni antyterroryści, technicy kryminalistyki, 
profilaktycy, psycholodzy, przewodnicy psów, 
policjanci z laboratorium kryminalistycznego, 
rzecznicy prasowi, funkcjonariusze zwalcza-
jący przestępczość gospodarczą, korupcyjną, 
cybernetyczną, narkotykową czy zorganizo-
waną. To możliwe drogi, które można obrać, 
decydując się na służbę w szeregach policji. Z 
pewnością to wymagająca misja, która kosztuje 
wiele wyrzeczeń nie tylko samych zaintereso-
wanych, ale i ich rodziny. Ale to także gwaran-
cja realizowania swoich pasji, którą jest pomoc 
innym i zwalczanie wszelkich mechanizmów 
przestępczych. Wielu już wybrało tę drogę i 
służy wiernie narodowi. Można realizować 
dużo pożytecznych zadań, które mają jeden 
wspólny cel - reagowanie na wszelkie formy 
łamania prawa.
W garnizonie lubuskim służy ponad 2,6 tys. 
policjantów, których praca jest oceniana bardzo 
wysoko. W minionym roku wstąpiło do niego 
130 kolejnych. Wolne miejsca czekają na kan-
dydatów również w lubskiej jednostce. Chętni 
proszeni są o kontakt z Zastępcą Komendanta 
Komisariatu Policji w Lubsku kom. Krystianem 
Szylko pod nr tel. 68 476 35 00. Zapraszamy!

Opr. M. Sienkiewicz

 W GMINIE 

Wspaniała postawa starszego ogniomistrza Pawła Czerniaka 
została doceniona

 Policja apeluje o zgłaszanie kontroli autokarów, w których przewożone są  
 dzieci lub dorośli 
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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!!!

 REK LAMA 
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panującego księcia Schleswig-Hol-
stein, późniejsza żona Wilhelma 
II - cesarza Niemiec.
Obiekt przebudowano w drugiej 
połowie XIX wieku, kiedy nowy 
właściciel majątku Fedor von 
Tschirschky przekształcił dwór w 
Pałac, nadając mu formę neogotyc-
ką. Po 1945 roku pałac był częścią 
PGR. Wydzielono w nim biura oraz 
mieszkania, zasiedlając na jego 
terenie napływową ludność. Po 
likwidacji PGR znalazł się w za-
rządzaniu Agencji Nieruchomości 
Rolnych Skarbu Państwa. Obecnie 
jest własnością Krajowego Ośrod-
ka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), 
który od lat próbuje sprzedać nie-
ruchomość.
W tym roku Burmistrz Lubska Ja-

Zbudowany w XVII wieku 
budynek usytuowany został na 
skraju krajobrazowego parku 
z XVIII - XIX wieku. W 1858 
roku we dworze przyszła na 
świat Augusta Wiktoria, córka 
Friedricha Christiana Augusta, 

nusz Dudojć wystąpił z pismem do 
KOWR o nieodpłatne przekazanie 
zabytku na rzecz Gminy Lubsko. 
W odpowiedzi przeczytał, iż jest 
on wystawiony na sprzedaż, a do 
rozmów o przejęcie będzie można 
wrócić, jeżeli Pałac nie znajdzie 
nabywcy. 
Stan budynku pogarsza się z roku 
na rok, miejmy więc nadzieję, że 
szybko trafi w „dobre ręce”
Jego bogata historia zasługuje na 
ocalenie od zapomnienia. 
Jeszcze jest szansa, by nie popadł 
w nieodwracalną ruinę. 

A-M

Źródło: "Zamki, dwory i pałace 
województwa lubuskiego"

foto: www.zamkilubuskie.pl

Ocalić od zapomnieniaOcalić od zapomnienia
– PAŁAC W DŁUŻKU– PAŁAC W DŁUŻKU
Kolejny przykład 
perły architektury, 
których u nas 
wiele. Pałac 
stanowiący symbol 
architektonicznego 
kunsztu 
wcześniejszych 
pokoleń, dziś traci 
swój majestat.

Referendum w czasie 
wychodzenia z kryzysu 
gospodarczego, pandemii, 
aplikowania o pożyczkę 
z budżetu państwa i w 
momencie odzyskiwania 
wiarygodności Gminy u 
partnerów gospodarczych to 
jakby strzał w plecy – wskazuje 
Burmistrz Lubska i odpowiada 
na zarzuty inicjatorów 
referendum.

I. Podejmowanie działań na 
szkodę mieszkańców, w szczególno-
ści:

1 Dwukrotna próba likwi-
dacji placówek oświatowych, ogra-
niczenia etatów z pomocy psycho-
logiczno-pedagogicznej, negatywne 
wypowiedzi w mediach o podle-
głych jednostkach (w szczególności 
o uczniach szkół)

Janusz Dudojć: Warto przypomnieć 
kadencję 2014-2018 i przegrany kon-
kurs na dofinansowanie remontu, a w 
zasadzie budowy od nowa Przedszkola 
nr 3 w jego dotychczasowej siedzibie. 
W tym konkursie stratowały Tuplice, 
Brody i dostały ponad milionowe 
dotacje. My dostaliśmy przysłowio-
wą „figę z makiem”, a dokładnie, to 
Lubsku zabrakło 0,5 - tak - pół punktu, 
żeby otrzymać 3,5 mln zł i właśnie od 
tego czasu zaczęto „na szybko” szukać 
nowej siedziby. Sanepid wydał dla 
Przedszkola nr 3 decyzję nakazującą 
do 31 sierpnia 2018 roku m.in. kom-
pleksową wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej i orzekł, że „konieczny 
jest remont generalny obiektu. Dalsza 
eksploatacja budynku narazić może 
dzieci i osoby tam pracujące na niebez-
pieczeństwo utraty zdrowia”- czytamy 
w dokumentach Sanepidu. 
Co zrobiono? Nic, lub prawie nic. 
Obejmując funkcję burmistrza zasta-
łem sytuację, że nie było opracowanej 
żadnej dokumentacji na przeniesienie 
Przedszkola nr 3 do budynku po Szkole 
nr 2. Nie była wszczęta żadna procedu-
ra. Sprawę konsultowałem wówczas z 
budowlańcami i projektantami, którzy 
jednogłośnie wskazywali, że budynek 
SP2 nie spełnia wymagań dla obiektu 
wychowania przedszkolnego, a koszty 
adaptacji będą wysokie. Lepszym 
obiektem okazała się Szkoła Podsta-
wowa nr 3. Tak powstała myśl, a potem 
decyzja o przeniesieniu Przedszkola nr 
3 do budynku SP nr 3. Mimo, że mieli-
śmy bardzo mało czasu na opracowanie 
potrzebnej dokumentacji projektowo-
-kosztorysowej i na realizację robót. Ale 
udało się i od września 2019 roku dzieci 
mogły zacząć nowy rok szkolny już w 
nowej siedzibie przedszkola.
Ogólnopolska reforma oświaty i decy-
zje podjęte w poprzedniej kadencji były 
takie, że wygaszane gimnazjum zostało 
połączone z SP 2, która przeniosła się 
(na swój wniosek, za zgodą Kurato-

rium) do budynku po byłym gimna-
zjum. Wygaszanie gimnazjum oznacza, 
że zamiast dziewięciu roczników 
uczących się w szkołach prowadzonych 
przez gminę zostało osiem roczników i 
znowu spadła dotacja, a koszty zostały.
Obejmując urząd burmistrza ślubowa-
łem racjonalnie i oszczędnie wydawać 
publiczne pieniądze. Racjonalnie, czyli 
jeżeli można osiągnąć ten sam rezultat 
za mniejsze pieniądze, to tak należy 
robić.
Jak wykazał audyt z 2020 roku, sale 
dydaktyczne szkoły przy ul. Bohaterów, 
są wykorzystane jedynie w ok. 60%. 
Trzeba zauważyć, że liczba dzieci w 
gminie jest znacznie mniejsza niż kilka-
naście lat temu. Zostały utworzone też 
szkoły prywatne. To wszystko sprawia, 
że rekrutacja do gminnych szkół pod-
stawowych jest na dużo niższym pozio-
mie. To powoduje spadek subwencji do 
szkół publicznych i coraz wyższe kosz-
ty ponoszone z podatków mieszkańców 
gminy Lubsko na oświatę. 
Sytuacja taka powoduje konieczność 
zmian w oświacie i ograniczenie 
liczby szkół. Nie jest to pomysł nowy. 
Już w 2007 w audycie Gminy Lubsko 
wskazywano konieczność likwidacji 
jednej szkoły, typując wtedy szkołę nr 
2 lub szkołę w Górzynie i nikt wtedy 
nie nawet nie myślał, że nie będzie 
gimnazjów. Do pomysłu likwidacji 
szkół wrócili, w 2018 r, autorzy planu 
naprawczego, ale wizja ta nie weszła 
w życie. 
Czy jest alternatywa? Czy jest nią go-
dzenie się z coraz wyższymi kosztami 
administrowania obiektami i kosztami 
wynagrodzeń zatrudnianej w nich 
kadry, które będą pochłaniać znaczą 
część środków z budżetu Gminy (dziś 
30 % budżetu), ograniczając w ten 
sposób inne działania Gminy, czy dzia-
łając na niekorzyść dzieci, którym nie 
będzie można zaoferować możliwości 
korzystania z zajęć dodatkowych (np. 
dodatkowych godzin językowych)? 

Czy to jest racjonalne działanie na rzecz 
całej gminy?
Sytuacja opisana powyżej uzasadniała 
potrzebę likwidacji lub przeniesienia 
SP3 do budynku przy ul. Bohaterów. 
Gdyby tak się stało, w budynku przy ul. 
Moniuszki (obecne SP3), można byłoby 
stworzyć kompleks przedszkolny.
Uchwały związane z restrukturyzacją 
oświaty były tylko intencyjne, tzn. o 
zamiarze likwidacji bądź przeniesienia, 
jak wiadomo jednak, zmiany zablo-
kował kurator oświaty. W wyniku tej 
decyzji obecnie Gmina, a dokładnie 
mówiąc mieszkańcy gminy Lubsko, bo 
to są nasze wspólne pieniądze, dokłada 
do oświaty ponad 50% kosztów ze 
środków budżetu. W 2019 roku było 
to ponad 12 mln zł. (to tyle, ile kosz-
tuje zbudowanie 4 basenów każdego 
roku). Zmiany, które proponowałem 
ograniczyłyby koszty administracyjne. 
Zaoszczędzone środki mogłyby być 
wówczas przeznaczone na inny cel i na 
zaspokojenie innej potrzeby społecznej 
lub np. na doposażenie placówek oświa-
towych z korzyścią dla dzieci.
Jestem nauczycielem z zawodu. Dla-
tego zarzut o to, że wypowiadam 
się negatywnie o uczniach traktuję 
poważnie, choć jest nieprawdziwy. 
Przeciwnie, wszystkie swoje działania 
podejmuję z myślą o ich dobru. Jest 
rzeczą normalną, że od dyrekcji i kadry 
oczekuję pracy na wysokim poziomie i 
dbania o osiąganie dobrych wyników, 
a te do najlepszych nie należą. Czy 
to jest naganne? Ciekawe, jaki byłby 
zarzut, gdyby włodarz nie wymagał od 
pracowników dobrej pracy? 
Obraz jakości kształcenia w lubskich 
szkołach podstawowych pokazuje ran-
king szkół podstawowych w powiecie 
żarskim w roku 2019, na podstawie 
egzaminu ósmoklasistów. 

W powiecie na 31 szkół podstawowych 
najwyżej jest SP nr 1 – 8 miejsce. Na 12 
jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa, 
a pozycję niżej SP w Górzynie. Te 
szkoły mają wyniki powyżej średniej 
w powiecie i województw. Smutne 
jest to, że na cztery ostatnie miejsca, aż 
trzy przypadły szkołom z Lubska – 28 
miejsce SP nr 2, 29 – SP im. Bojanow-
skiego i ostatnie miejsce w powiecie 
SP nr 3, z wynikami znacznie poniżej 
średniej w powiecie i w województwie. 
Od razu dodam, że do oceny SP nr 3 
nie wlicza się uczniów z orzeczeniami 
o niepełnosprawnościach, a ta „karta” 
często jest grana. 
Jako organ prowadzący jesteśmy zado-
woleni z efektów kształcenia w SP 1 i 
SP Górzyn. Niestety szkoły SP-2 i SP-3 
nie wypadają najlepiej. Zależy nam na 
jak najlepszych efektach kształcenia. 
To ma swój wymiar nie tylko pedago-
giczny, ale i finansowy. Do lepszych 
szkół z pewnością trafi więcej dzieci. 
Dotyczy to zarówno rywalizacji szkół 
publicznych i niepublicznych w Lub-
sku, jak i rywalizacji zewnętrznej. Za 
dziećmi „idzie dotacja”, a tym samym 
możliwość przeznaczania pieniędzy, nie 
na podstawowe zadania, ale na zajęcia 

dodatkowe.

2 Pozbywanie się majątku 
gminnego, zmieniając miejsca insty-
tucji do innych, gorszych warunków

JD: Zdecydowałem o przeniesieniu 
Zakładu Gospodarowania Mieniem 
Komunalnym z budynku przy ul. Boha-
terów 2 (budynek w trakcie sprzedaży) 
do budynku Urzędu Miejskiego w 
Lubsku przy ul. Powstańców Wlkp. 
3, a także o przeniesieniu Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych z budynku przy ul. Nie-
podległości 8 (budynek sprzedany) do 
budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej przy ul. 3 Maja 3.
Kiedy objąłem urząd, Urząd Miejski 
oraz gminne jednostki organizacyjne 
były ulokowane w 6 budynkach. To 
generowało bardzo duże koszty utrzy-
mania i administrowania obiektami. 
Moim zamysłem jest skupienie gminnej 
administracji w jednym budynku i do-
celowo planujemy, by instytucje prze-
niosły się do budynku po byłej Szkole 
Podstawowej nr 2. Warto spojrzeć, jak 
to wygląda chociażby w Jasieniu, gdzie 
cały urząd jest w jednym biurowcu, po 
byłym ZREMB-ie i nie słychać skarg 
ani urzędników, ani mieszkańców na 
takie rozwiązanie.
Gmina zaoszczędziła na kosztach 
związanych z bieżącym utrzymaniem, 
okresowymi przeglądami obiektów, 
wymaganymi pracami remontowymi 
i konserwatorskimi oraz opłatami za 
media. 
Warunki pracy dla przeniesionych 
jednostek są bardzo dobre, a robienie 
zarzutów z racjonalnego oszczędzania 
jest niemerytoryczne. Skupienie pra-
cowników UM w dwóch budynkach 
na pewno ułatwi też mieszkańcom 
załatwianie swoich spraw w gminie.

3 Niszczenie kultury w Lub-
sku poprzez drastyczne ograniczenia 
środków finansowych i brak współ-
pracy. Sytuacja ta doprowadziła do 
rezygnacji dyrektora z pełnionej 
funkcji

JD: Gmina Lubsko jest w Programie 
Postępowania Naprawczego i dotacje 
zostały zmniejszone  wszystkim jed-
nostkom Gminy. Wszyscy musimy 
ograniczać koszty, by wypracować 
nadwyżkę budżetową, z której można 
dokonać spłat zadłużenia. Lubski Dom 
Kultury, jako niezależny podmiot praw-
ny, poza środkami z dotacji podmioto-
wej może finansować swoją działalność 
z przychodów pozyskanych z innych 
źródeł, w tym z wpływów z prowadzo-
nej działalności, darowizn, środków w 
ramach programów pomocowych.
Jak wykazał przeprowadzony w 2020 
roku audyt, LDK często rezygnował, 
np. przy organizacji koncertów, z 
przychodów z tytułu najmu pomiesz-
czeń. Takie działania doprowadziły do 
tego, że bilans finansowy jednostki na 
koniec 2019 roku zamknął się stratą w 
wysokości 11 392,23 zł, przy dotacji 

podmiotowej z budżetu Gminy na ten 
rok w kwocie: 1mln zł.
Brak współpracy potwierdzam, ale ze 
strony LDK. O co chodzi? W 2019 
roku głównym organizatorem imprez 
typu: Dni Lubska, Jarmark Dożynkowy, 
Wigilia dla Mieszkańców był Urząd 
Miejski w Lubsku, a przecież LDK 
w § 2 lit. a) statutu ma zapisane, że 
zakres działalności LDK obejmuje w 
szczególności realizowanie gminnej 
polityki kulturalnej. Skoro LDK nie 
organizował Dni Lubska, czy Wigilii 
dla Mieszkańców, to retorycznym jest 
pytanie, czy wywiązywał się ze swoich 
obowiązków. By uniknąć podobnej 
sytuacji w kolejnym roku, tworząc 
budżet na 2020 rok wystąpiłem do 
LDK o ujęcie wspomnianych  imprez 
gminnych w harmonogramie imprez 
LDK. W odpowiedzi otrzymałem 
harmonogram, który zawierał wiele 
uroczystości powiatowych i wojewódz-
kich, ale gminne zostały pominięte. W 
piśmie znalazła się adnotacja, że LDK 
może realizować zadania zlecone przez 
Burmistrza Lubska wraz z zabezpie-
czeniem środków na ten cel. Czyli co? 
Na imprezy powiatowe i wojewódzkie 
LDK pieniądze miał, a na imprezy 
gminne nie? Sami Państwo widzicie, że 
po raz pierwszy od 28?? lat w Lubsku 
nie odbędzie się Festiwal Niepełno-
sprawnych, a to wielka szkoda. Nikt z 
LDK nie zabiegał, aby to wielkie dzieło 
było kontynuowane. Na to mojej zgody 
być nie może i liczę, że mieszkańcy 
zgodzą się w takim stanowiskiem. LDK 
powinien realizować gminną politykę 
kulturalną ze środków dotacji podmio-
towej ze środków Gminy, a nie żądać 
na to dodatkowych dotacji celowych. 
To jest kwestia priorytetów. Gminy i 
tym samym jej jednostki podległe mają 
obowiązek działać dla dobra całości 
mieszkańców. Wynika z tego prosty 
wniosek, że najpierw zabezpieczamy 
środki na imprezy, w której uczestniczą 
wszyscy mieszkańcy lub ich delegacje, 
czyli Dni Lubska, czy święta państwo-
we, a dopiero potem realizujemy pro-
jekty skierowane do mniejszych grup. 
Odnosząc się natomiast do rezygnacji 
dyrektora LDK z pełnionej funkcji 
uważam, że powody podjętej decyzji 
są inne niż brak pieniędzy. Pani dyrek-
tor LDK otrzymała decyzję Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
w której Prezes UODO udzielił dyrek-
torowi LDK upomnienia w związku 
z nieuprawnionym wykorzystaniem 
danych osobowych polegającym na 
udostępnieniu ich na profilu portalu 
społecznościowego. Myślę, że wszyscy 
wiemy o jaką sprawę chodziło. Dodat-
kowo Prokuratura Rejonowa w Żarach 
prowadziła dochodzenie wobec Pani 
dyrektor podejrzanej o przestępstwo 
z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 
2018 roku o ochronie danych osobo-
wych i zakończyła je skierowaniem do 
Sądu Rejonowego w Żarach aktu oskar-
żenia. Dodatkowo należy podkreślić, 
że przeprowadzony w jednostce audyt 
także wykazał wiele nieprawidłowo-
ści. I w tych, niechlubnych, sprawach 

BURMISTRZ NIE JEST LEKARZEM, ALE DIAGNOZA LUBSKA
I ŚRODKI LECZENIA SĄ MU BARDZO DOBRZE ZNANE

 POLI TYK A 

Burmistrz Lubska Janusz Dudojć

Pałac w dłużku dziśPark sąsiadujący z budynkiem z 
roku na rok pochłania go bardziej

Obecny stan budynku i terenu 
pozostawia wiele do życzenia

Pałac za czasów swojej 
świetności

W piątek dnia 03.07.2020 r. w  Mu-
zeum Pogranicza Śląsko - Łużyckiego 
w Żarach odbyło się podsumowanie V 
Turnieju Wiedzy Historycznej. Turniej 
składał się z 6 konkursów, rozgrywanych 
co miesiąc od września do lutego.  Mi-
strzem V Turnieju Wiedzy Historycznej 
został Paweł Grześkowiak, uczeń Szkoły 
Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chro-
brego w Żarach. Najlepszy uczeń Szkoły 
Podstawowej to Michalina Goch - Szkoła 
Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chro-
brego w Lubsku. Najlepszy uczeń Szkoły 
Średniej: Kacper Zielonka - Zespół Szkół 
Technicznych w Lubsku.

Mistrzowską Szkołą Turnieju został 
Zespół Szkół Technicznych w Lubsku. 

W rywalizacji drużynowej I miejsce 
zajęły: Najlepsza Szkoła Podstawowa: 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława 
Chrobrego w Lubsku; Najlepsza Szkoła 
Średnia: Zespół Szkół Technicznych w 

Lubsku. Nagrody uczestnikom wręczyła 
Małgorzata Cegielska –  Dyrektor Mu-
zeum Pogranicza Śląsko - Łużyckiego 
w Żarach. 

Krzysztof Kowsz

Podsumowanie V Turnieju
Wiedzy Historycznej

Lubskie szkoły znowu zdominowały tegoroczny V Turniej Wiedzy Historycznej. 
Mistrzowską Szkołą Turnieju został Zespół Szkół Technicznych w Lubsku, 

natomiast najlepszą szkołą podstawową, została Szkoła Podstawowa nr 2 im. 
Bolesława Chrobrego w Lubsku.
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dopatrywałbym się źródeł rezygnacji.

4 Niekompetencja Rady 
Miejskiej w Lubsku (Radnych z 
Komitetu Janusza Dudojcia), brak 
własnego zdania, głosowanie, które 
w naszym odczuciu odbywa się "pod 
dyktando" burmistrza działając 
na szkodę mieszkańców, stronnicze 
podejście, brak obiektywizmu

JD: Jak wynika z przepisów prawa, 
rada gminy jest organem stanowiącym i 
kontrolnym gminy. Jest to osobny organ 
niezależny od Burmistrza. 
Rada Miejska w Lubsku obecnej 
kadencji - jeśli chodzi o jej skład -zo-
stała mocno zmieniona. Weszło wielu 
nowych radnych, o czym zdecydowali 
mieszkańcy, a dokładnie ich większość 
w głosowaniu. Radę tworzą osoby 
posiadające różne doświadczenie i 
kompetencje, co oceniam pozytywnie, 
ponieważ dzięki temu można na spra-
wę spojrzeć z różnych perspektyw, co 
zapewnia szeroką analizę rozstrzyga-
nych problemów i wybór najlepszego 
rozwiązania. Każdy radny jest odręb-
nym podmiotem prawa, zdolnym do 
decydowania w sposób samodzielny i 
we własnym imieniu. 
Nigdy nie narzucam nikomu własnego 
zdania. Przedstawiając temat repre-
zentuję mój punkt widzenia, jednak 
zawsze jestem otwarty na merytoryczną 
dyskusję i poszukiwanie optymalnych 
rozwiązań. To, że każdy włodarz poszu-
kuje stabilnej większości i poparcia w 
radzie to pozytywna cecha, a nie wada. 
To, że nie każdy umie przekonywać, to 
już oglądaliśmy w Lubsku.
Ponadto – jak wskazują sami inicjatorzy 
referendum – niniejszy zarzut stanowi 
jedynie ich subiektywne odczucie (cyt. 
„..które w naszym odczuciu...” – ).  
Inne, zdecydowanie bardziej obiektyw-
ne, „odczucie” ma nadzór wojewody, 
który sprawdza uchwały każdej rady 
miejskiej i te z błędami zwraca do 
poprawy. W przypadku Lubska, nadzór 
wojewody, nie ma co robić.

5 Notoryczne odwoływanie 
dnia przyjęć interesantów przez 
Burmistrza

JD: Czasy mamy takie, że większość 
osób, ma konto na portalu Facebook 
i każdy kto ma takie konto, lub ma je 
ktoś z rodziny, czy znajomych, może 
skorzystać z tej drogi komunikacji i 
skontaktować się ze mną, lub z portalem 
Gminy, w zasadzie 24 godziny na dobę i 
sporo osób korzysta z tej drogi. Oznacza 
to, że dzień przyjęć to raczej proces, niż 
wyznaczone godziny.
Nie zawsze potrzebny jest kontakt 
bezpośredni, a z uwagi na panującą w 
Polsce epidemię COVID-19, w trosce 
o wspólne zdrowie, zostały zawieszone 
bezpośrednie spotkania z mieszkańca-
mi, o czym mieszkańcy zostali poin-
formowani. W tym czasie interesanci 
mieli telefoniczny kontakt ze mną, a w 
sprawach wymagających bezpośred-
niego udziału Burmistrza, mieszkańcy 
mogli umówić się na spotkanie, wcze-
śniej ustalając telefonicznie termin 
wizyty. Warto pamiętać o realiach. 
Czas pandemii, to czas szczególny. Z 
lekarzem kontaktujemy się telefonicz-
nie i akceptujemy, że to na ten czas, 

wystarcza. Burmistrz nie jest lekarzem, 
choć diagnoza Lubska i środki leczenia 
są mu bardzo dobrze znane.
Zapewniam, że żadna zgłoszona sprawa 
nie została zbagatelizowana. Nadal 
współpracujemy z mieszkańcami i 
wspieramy ich w rozwiązaniu zgłasza-
nych problemów. 
Przed pandemią Burmistrz spotykał 
się z mieszkańcami w każdy ponie-
działek od 12:00 do 17:00. Podczas 
jego nieobecności obowiązki te pełnił 
Zastępca Burmistrza, wspierany przez 
kierowników komórek organizacyjnych 
Urzędu Miejskiego w Lubsku.
Należy zauważyć, że do obecnej chwili 
nie została złożona żadna skarga na 
Burmistrza, czy pracowników UM na 
opieszałość w załatwianiu spraw. Obec-
nie bezpośrednie spotkania Burmistrza 
z mieszkańcami zostały przywrócone.

6 Ingerowanie w życie pry-
watne byłych współpracowników 
(wypowiadanie się w mediach)

JD: Nie ingeruję w prywatne życie 
współpracowników, ani obecnych, ani 
byłych. Szanuję mir domowy. Oddzie-
lam sprawy prywatne od służbowych.

7 Drastyczne podniesienie 
opłat korzystania z cmentarza, 

JD: Wysokość opłat za korzystanie 
z cmentarzy komunalnych nie była 
zmieniana od 2004 roku. Stawki były 
stałe przez 15 lat, natomiast  koszty 
utrzymania tych obiektów przez ten 
okres znacznie wzrosły.
Przed zmianą stawek, dochody z po-
bieranych opłat nie pokrywały kosztów 
utrzymania cmentarzy. Brak bilanso-
wania się rachunku ekonomicznego, 
a także fakt, że Gmina była objęta 
programem postępowania naprawczego 
zdecydowały o konieczności zwiększe-
nia opłat.

8 Niszczenie inicjatyw spo-
łecznych. Rada Miejska wraz z bur-
mistrzem negatywnie wypowiadają 
się na temat charytatywnych imprez 
i uroczystości
JD: Pochwalam każdą inicjatywę 
społeczną. Jednak organizator takiego 
wydarzenia musi sprawą zajmować 
się kompleksowo. Przygotowanie każ-
dej imprezy wiąże się z wymiernymi 
kosztami. 
Nie mam nic przeciwko charytatywnym 
akcjom, prywatnie często je wspieram. 
Jednak, zważywszy na trudną sytuację 
finansową Gminy, trzeba do takich 
spraw podchodzić wyjątkowo odpo-
wiedzialnie. Np. nie można mówić, że 
organizacja charytatywnego koncertu 
nic nie kosztuje, ponieważ nie jest to 
prawdą. Zawsze są koszty np. związane 
z opłatami za media, czy koszty pra-
cownicze. W takiej sytuacji organizator 
powinien zadbać o rekompensatę tych 
kosztów, a pozostałe zebrane środki 
przekazać na charytatywny cel. 

9 Zastraszanie i odbieranie 
dodatków dla dyrektorów szkół

JD: W gminie Lubsko funkcjonują 
cztery szkoły podstawowe i cztery 
przedszkola, którymi zarządza 8 dy-
rektorów. Wszyscy dyrektorzy otrzy-

mują dodatki motywacyjne i funkcyjne 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa.
Szczegółowe warunki przyznawania 
dodatku motywacyjnego oraz wy-
sokość stawek tego dodatku określa  
regulamin wynagradzania nauczycieli 
ustanawiany przez organy prowadzą-
ce będące jednostkami samorządu 
terytorialnego (art. 30 ust. 6 Karty 
Nauczyciela).
Dodatki są przyznawane zgodnie z 
uchwałą nr XXX/262 Rady Miejskiej 
w Lubsku z dnia 
22 kwietnia 2009 roku w sprawie 
regulaminu warunków przyznawania 
i wysokości niektórych składników 
wynagradzania nauczycieli zatrudnio-
nych w szkołach i przedszkolach, dla 
których Gmina Lubsko jest organem 
prowadzącym, zmienionej uchwałą 
nr XLVII/364/10 Rady Miejskiej w 
Lubsku z dnia 3 marca 2010 roku. 

10 Celowe wprowadzanie w 
błąd rodziców, umniejszając pracę 
nauczycieli i dyrektora

JD: Są pytania, które rozumie tylko ich 
autor. To jedno z takich pytań. Ja nie ro-
zumiem, w którym momencie wprowa-
dziłem rodziców w błąd, umniejszając 
pracę nauczycieli i dyrektora.

11 Nakaz pracy zdalnej na 
terenie szkoły podczas światowej 
pandemii związanej z COVIO 19, 
wymuszanie i kontrolowanie ilości 
uczniów przychodzących do szkoły, 
brak zrozumienia, że edukacja zdal-
na może być dobrze zorganizowana i 
nie ma konieczności narażania ludzi 
poprzez przychodzenia ze szkoły

JD: W okresie pandemii nauczanie w 
szkołach i zajęcia w przedszkolach były 
organizowane zdalnie i stacjonarnie 
zgodnie z decyzjami MEN. O pracy 
szkoły decydowali dyrektorzy szkół 
po uzgodnieniach z organem prowa-
dzącym.
W związku z epidemią koronawirusa i 
decyzjami MEN  od 12 marca zawie-
szono  zajęcia stacjonarne w szkołach i 
przedszkolach. Wprowadzono naucza-
nie zdalne.
Od 6 maja w przedszkolach przywróco-
no organizowanie zajęć opiekuńczych. 
Zajęcia organizowane były zarówno 
zdalnie jak i stacjonarnie.
Od 25 maja takie zajęcia stacjonarne 
wprowadzono  w szkołach podstawo-
wych dla uczniów klas I-III.
Od 25 maja organizowane były w 
szkołach stacjonarne konsultacje dla 
ósmoklasistów i maturzystów. Do 
wakacji nadal prowadzona była nauka 
zdalna.
Od 1 czerwca w szkołach podstawo-
wych organizowano stacjonarne kon-
sultacje dla wszystkich uczniów, nie 
tylko dla ósmoklasistów i maturzystów, 
jak było to wcześniej.

12 Podczas pandemii Bur-
mistrz Lubska zlecił audyt w Lub-
skim Domu Kultury nie zważając na 
niebezpieczeństwo pracowników i ich 
rodzin, pomimo próśb o odroczenie

JD: Audyt odbył się zgodnie z planem 
audytu na 2020 rok i z zachowaniem 

wszelkich reżimów sanitarnych. Należy 
zauważyć, że w 2019 roku wpłynęły 
dwie skargi na dyrektora LDK, których 
istotą było naruszenie obowiązujących 
przepisów prawa (o ochronie danych 
osobowych) oraz procedur wewnętrz-
nych jednostki (udział nieletnich dzieci 
w koncercie). Obydwie skargi zostały 
uznane za zasadne, co znajduje potwier-
dzenie w uchwałach Rady Miejskiej w 
Lubsku i stąd też audyt. 
Audyt w LDK stanowił jedno z 5 zadań 
audytowych na 2020 rok, w tym, jako 
pierwsze z dwóch do wykonania w I 
połowie 2020 roku.
Sytuacja związana z pandemią CO-
VID-19 utrudniała pracę wszystkim 
instytucjom, nie tylko LDK. Urząd 
mimo zmian organizacyjnych także 
działał i załatwiał sprawy mieszkańców. 
Zadaniem dyrektora jednostki (praco-
dawcy) było zorganizowanie pracy w 
sposób zapewniający bezpieczeństwo 
i zdrowie pracowników. Pracę należało 
jednak tak zorganizować, by zadania 
były realizowane należycie i bez zbęd-
nej zwłoki. Audytor ograniczył swoje 
wizyty bezpośrednie do minimum i 
większość pracy wykonywał zdalnie. 
Należy także zauważyć, że w czasie 
realizacji zadania audytowego LDK 
był zamknięty z powodu COVID-19, 
nie organizował wydarzeń kulturalnych 
i mógł skupić się na realizacji audytu.
II. Nieudolne zarządzanie 
Urzędem Miejskim w szczególności:

1. Zwalnianie wieloletnich, 
doświadczonych pracowników, w 
tym narażanie Gminy na dodatkowe 
koszty w związku z przegranymi 
sprawami z pracownikami (Skarb-
nik, Naczelnik Wydziału Spraw 
Społecznych)

JD: Naczelnik Wydziału Spraw Spo-
łecznych nie został zwolniony w 2019 
r. tylko sam odszedł, ponieważ nie 
chciał przyjąć stanowiska inspektora w 
Wydziale Spraw Społecznych.
Rada Miejska w Lubsku w marcu 2019 
r. odwołała ze stanowiska Panią Skarb-
nik. Powodem odwołania było m.in.:
- błędne przygotowywanie projektów 
uchwał budżetowych i uchwał w 
sprawie Wieloletnich Prognoz Finan-
sowych, co wykazał Skład Orzekający  
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
z Zielonej Góry wskazując błędne 
liczenie wskaźnika zadłużenia, przez 
Skarbnika Gminy i to przez wiele lat, tj. 
od 2016 r., co doprowadziło do  bardzo 
trudnej sytuacji finansowej Gminy Lub-
sko i podejmowania działań z narusze-
niem ustawy o finansach publicznych, 
co w konsekwencji doprowadziło do 
konieczności wprowadzenia w Gmi-
nie Lubsko Programu Postepowanie 
Naprawczego.
- nie ujęcie należności dla ENEA 
Oświetlenie Sp. z o.o. (pierwotnie 
Eneos Sp. z o.o.), w oparciu o kon-
trasygnowany przez Skarbnika harmo-
nogram spłat, ani w budżecie Gminy na 
rok 2019, ani w wieloletniej prognozie 
finansowej, co doprowadziło w 2019 
r.  do powstania konieczności uregu-
lowania należności w kwocie przeszło 
300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy 
złotych).  
Podstawą współpracy, zwłaszcza ze 
skarbnikiem, jest zaufanie. To skarbnik 

trzyma pieczę nad finansami, a ja razem 
ze skarbnikiem za ten budżet odpowia-
dam. Czy przy takich błędach można 
mieć zaufanie? 
Tak więc, doświadczenie byłej skarb-
nik było może i duże, ale nie ma to 
odzwierciedlenia w pozytywnych 
efektach jej pracy. Skarbnik powinna 
pilnować miejskiej kasy, a jak stan kasy 
Lubska wyglądał? Najlepiej widać to po 
efektach pracy nowej skarbnik gminy, 
której efekty pracy wraz z zespołem 
prowadzą do tego, że obecnie Gmina 
spłaca zadłużenie w tempie ok. 1 mln. 
zł na miesiąc.

2. Brak logicznej struktury 
organizacyjnej UM

JD: Każdy kto choć raz był w markecie 
wie, że jednym z powodów zakupów 
w tych sklepach jest to, że wszystko 
jest w jednym miejscu. Tymczasem 
autorzy wniosku o referendum zacho-
wują się jakby w markecie nie byli. 
Przeszkadza im to, że urząd mieści się 
w coraz mniejszej liczbie budynków i 
zwyczajnie łatwiej załatwić swoje spra-
wy. Dla nich wydaje się to nielogiczne. 
Punkt widzenia może i oryginalny, ale 
mało praktyczny. Ja natomiast byłem w 
markecie i mam praktykę w urzędzie. 
Każdy kierownik ma prawo organizacji 
pracy i struktury jednostki. Według 
mnie struktura organizacyjna Urzędu 
Miejskiego w Lubsku jest logiczna 
i ułożona w sposób przejrzysty, w 
odniesieniu do realizowanych zadań i 
przydzielonych kompetencji.
W mojej ocenie Urząd Miejski w Lub-
sku działa prawidłowo. Podzielony jest 
na wydziały, referaty i samodzielne 
stanowiska pracy. Każda komórka ma 
określone zadania. Takie rozwiązanie 
daje możliwość kontroli pracy i uzy-
skiwanych rezultatów. Od czasu zmiany 
organizacyjnej w czerwcu 2019 roku, 
nie wystąpiły problemy w przepływie 
informacji, komunikacji. Praca prze-
biega płynnie, zadania realizowane są 
na bieżąco.

3. Brak jawności, podawanie 
nieprawdziwych informacji

JD: Gmina Lubsko realizuje wynika-
jący z przepisów prawa obowiązek o 
dostępnie do informacji publicznych 
poprzez zamieszczanie informacji w 
biuletynie informacji publicznej (www.
bip.lubsko.pl), na tablicach ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Lubsku oraz 
udostępniając informacje na wniosek. 
Tym samym spełnia zasadę jawności i 
przejrzystości prowadzonych działań. 
Informacje podawane do publicznej 
wiadomości są prawdziwe i wynikają 
z dokumentów urzędowych.

4. Social-media działające w 
gminie permanentnie omijają spra-
wy ważne, wprowadzana jest silna 
cenzura (blokowanie osób na oficjal-
nych portalach społecznościowych 
reprezentujących gminę, poddawanie 
cenzurom komentarzy)

JD: Strony Gminy mają charakter 
głównie informacyjny. Dbając o dialog 
społeczny, Gmina założyła swój profil 
w portalu społecznościowym Facebo-
ok. Co do zasady, Gmina nie usuwa 

 POLITYKA 
komentarzy, a zwłaszcza nie robi tego, 
kiedy są one „kulturalne”. . Na stronie 
internetowej Gminy Lubsko nie jest 
prowadzona cenzura, a zwłaszcza 
„silna”, ani nawet słaba komentarzy 
„kulturalnych”. Zdarza się, że usuwane 
są komentarze obraźliwe. Administrato-
rem stron jest Gmina, która ma prawo 
decydować w jaki sposób zarządzać 
swoimi stronami i ma też obowiązek 
dbania o treści pojawiające się także w 
komentarzach. 
Odnosząc się do blokowania osób, 
które komentują posty na gminnym 
Facebooku, istotnie zostały zabloko-
wane dwie osoby, których charakter 
komentarzy był wielokrotnie obraźliwy, 
prześmiewczy i nie ubogacał, w sposób 
merytoryczny dyskusji, a jedynie pro-
wokował do hejtu. 
Zatem, administrator, chcąc utrzymać 
dyskusję na dobrym poziomie, nie-
kiedy podejmuje decyzję o ukrywaniu 
komentarzy lub w ostateczności – blo-
kowaniu komentatorów.

5. Brak odpowiedniej etykiety 
i precedencji podczas uroczystości 
miejskich i lokalnych

JD: Zarzut niezrozumiały. Myślę, że 
wiem co i kiedy na siebie włożyć. Uwa-
żam, że zawsze prezentuję się dobrze i 
profesjonalnie, zarówno jeśli chodzi o 
kulturę i merytorykę wypowiedzi, jak i 
o zewnętrzną prezencję. Z szacunkiem 
odnoszę się do rozmówcy. Posiadam 
wieloletnie doświadczenie pracy w sa-
morządzie. Byłem dyrektorem Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Lubsku, Przewod-
niczącym Rady Powiatu Żarskiego, 
Starostą Żarskim, a teraz Burmistrzem 
Lubska. Jestem po studiach menadżer-
skich, na których miałem zajęcia z 
etykiety, dlatego dobrze znam i prze-
strzegam zasad etykiety i procedencji. 

6. Faworyzowanie wybranych 
przez siebie jednostek podległych

JD: Wszystkie podległe Gminie Lub-
sko jednostki są traktowane jednakowo 
i na równych zasadach. Współpraca z 
poszczególnymi jednostkami jest różna 
z uwagi na różną specyfikę działalności. 
Niektóre jednostki (np. szkoły, przed-
szkola, MGOPS, ZGMK) są „bardziej 
niezależne”, a np. współpraca z OSiR, 
LDK, Biblioteką, jest bardziej zacie-
śniona. To jednak wynika ze specyfiki 
działalności tych jednostek, a nie z 
osobistych preferencji Burmistrza, czy 
radnych RM w Lubsku. Co ciekawe, 
nikt nie robi zarzutów o nepotyzm. Ta 
refleksja jest dla mnie nagrodą.  

III. Lekceważenie Sołtysów 
oraz mieszkańców wsi, w szczegól-
ności: 

1. Brak współpracy z Sołec-
twami

JD: W 2019 r. odbyły się dwa spotkania 
Burmistrza Lubska z sołtysami. Stano-
wisko sołtysa zobowiązuje i dlatego 
sołtysi mogą w każdej chwili przyjść 
lub zadzwonić do mnie lub do innego 
pracownika Urzędu Miejskiego w 
Lubsku w każdej ważnej dla sołectwa 
sprawie. Nikt nie odsyła sołtysów z 

tzw. „kwitkiem”.  W obecnej, bardzo 
trudnej, sytuacji finansowej Gminy 
Lubsko, zmniejszeniu inwestycji i prac 
remontowych oraz bieżącego utrzyma-
nia – do minimum, nie ma dużej ilości 
spraw, które należałoby uzgadniać, 
bądź informować poszczególnych soł-
tysów. Generalnie sprawy są załatwiane 
na bieżąco z sołtysami. 
Sołtysi mają prawo uczestniczenia w 
sesjach Rady Miejskiej w Lubsku i 
niektórzy korzystają z tego.  
W 2020 roku razem z radnymi uczest-
niczyłem w 3 zebraniach wiejskich, 
podczas których omawiano ważne dla 
sołectw sprawy.

2. Ograniczenie i degradacja 
funkcji sołtysa

JD: Zgodnie z ustawą o samorządzie 
gminnym, sołectwo jest jednostką 
pomocniczą gminy. Na czele sołectwa 
stoi sołtys. Zadania i kompetencje so-
łectwa określa statut. Burmistrz i Rada 
nie ograniczają i nie degradują funkcji 
sołtysa. Wręcz przeciwnie, oczekuję 
tego, że sołtysi będą wypełniali swoje 
ustawowe obowiązki. Przed nami „re-
wolucja” w zasadach zbierania śmieci. 
I nie jest to widzimisię burmistrza, tylko 
skutek zmiany ustawy sejmowej. Żeby 
wdrożyć nowe zasady potrzebna jest 
przede wszystkim edukacja, jak postę-
pować ze śmieciami, żeby mieszkańcy 
nie płacili kar. Tutaj widzę i liczę na 
pomoc sołtysów.

3. Aroganckie zachowania 
w stosunku do Sołtysów, kultura 
Burmistrza jest na bardzo niskim 
poziomie

JD: Jestem świadomy zajmowanego 
stanowiska i pełnionej funkcji. Zasta-
łem gminę w trudnej sytuacji finan-
sowej. Decyzje, które podejmuję nie 
należą do łatwych. Często spotykają 
się z brakiem akceptacji, także wśród 
sołtysów. Szanuję sołtysów i doceniam 
pełnioną przez nich rolę w funkcjono-
waniu gminy. Od sołtysów oczekuje 
wsparcia. 

4. Nierówne traktowanie wsi 
oraz próby skłócania Sołtysów i za-
straszanie sprawami sądowymi

JD: Zasięg terytorialny gminy obej-
muje miasto i tereny wiejskie, tj. w 
sumie 25 miejscowości. Organizatorzy 
referendum zarzucają mi nierówne 
traktowanie wsi. Rozumiem, że mają 
pretensje, że jedne wsie traktuję lepiej, 
a drugie gorzej. Które zaliczają do tych 
dobrze, a które do tych źle traktowa-
nych - nie wiadomo.
Jeszcze jako Starosta Powiatu Żar-
skiego rozpocząłem inwestycje m.in. 
budowy drogi powiatowej w Górzynie, 
mostu w Grabkowie, drogi powiatowej 
w Chociczu (zakończonej w 2019 r.), 
drogi powiatowej do i w Białkowie i 
wiele innych. 
Już jako Burmistrz w 2019 r mogę się 
pochwalić:
• dokończeniem budowy pla-
ców zabaw w Zębikowie i Lutolu, 
przyłączem prądu do świetlicy konte-
nerowej w Raszynie i zakończeniem 
całej inwestycji;
• wsparciem ze środków tzw. 

„AA”, dzięki którym zostały zorganizo-
wane i prowadzone przez Stowarzysze-
nie Mieszkańców i Przyjaciół Białkowa 
,,Zajęcia profilaktyczne w miejscowo-
ści Białków i Tuchola Żarska" na ferie 
zimowe i wakacje oraz zorganizowano 
dzień dziecka w Górzynie.
• przyłączem kanalizacyjnym 
w Chociczu;
• ścieżką na zbiornik wodny w 
Nowińcu;
• szeregiem napraw dróg 
gminnych na terenach wiejskich m.in. 
w Tucholi, Zębikowie i Garei. 
Gmina stara się realizować swoje zada-
nia na bieżąco w ramach posiadanych 
środków. Jeżeli chodzi o skłócanie 
sołtysów, to jest wręcz przeciwnie. Np. 
chcąc wyjść naprzeciw trudnej sytuacji, 
w 2019 roku zorganizowałem jarmark 
dożynkowy, ściągając na siebie ciężar 
przygotowań i starań o pozyskanie 
sponsorów. Spotkałem się wówczas 
z sołtysami i każdego zaprosiłem do 
udziału w jarmarku i do współpracy. 
Z zaproszenia skorzystały tylko trzy 
sołectwa, z czego dwa wystawiły swoje 
stoisko, a jedno sołectwo uświetniło 
program artystyczny swoim występem. 
Odnosząc się do zastraszania sołtysów 
sprawami sądowymi – zarzut jest nie-
zrozumiały. 

5. Próba odebrania sprzętu 
zakupionego z funduszu sołeckiego 
(kosiarek spalinowych, samojezd-
nych i kos spalinowych)

JD: Sprzęt został zakupiony ze środ-
ków gminnych w ramach funduszu 
sołeckiego i stanowi własność Gminy 
Lubsko. Nie jest on własnością sołtysa, 
czy rady sołeckiej. Sołtysi mają tego 
świadomość. Warto podkreślić, że fun-
dusz sołecki, to część budżetu Gminy i 
rzeczy kupione z tych środków na rzecz 
Gminy są jej własnością. Obecnie nie 
ma konieczności prowadzenia działań 
przez sołtysów, związanych z utrzy-
manie porządku na wsi przy pomocy 
tych sprzętów, które są ciągle w ich 
posiadaniu. 
W 2020 r. tereny zielone tam, gdzie są 
place zabaw są utrzymywane na wsiach 
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Lubsku, natomiast pozostałe tereny 
wspólne należące do Gminy Lubsko, 
są utrzymywane na zlecenie Gminy 
przez Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku 
Sp. z o.o., które to utrzymuje również 
tereny zielone w mieście.
Z uwagi na przekazanie zadania utrzy-
mania terenów zielonych innym pod-
miotom, zasadnym było przekazanie 
sprzętu do koszenia. Gmina nie chciała 
(jak to określają sołtysi) „zabierać” 
sołectwom kosiarek, a jedynie przeka-
zać je (swój majątek) np. do OSiR-u, 
czy LDK.

6. Stworzenie nieprzychylne-
go regulaminu korzystania ze świetlic 
w tym utrudnienie korzystania ze 
świetlic dla Mieszkańców Wsi

JD: Regulamin korzystania ze świetlic 
został uchwalony po konsultacji ze 
wszystkimi sołtysami, którzy mieli 
możliwość wyrażenia swojej opinii na 
jego temat, nie tylko ustnie, ale i też 
pisemnie. Uchwała w sprawie ustalenia 

"Regulaminu określającego zasady, 
tryb i opłaty z korzystania ze świetlic 
wiejskich na terenie Gminy Lubsko" 
została uchwalona w dniu 29.11.2019 
r. jednogłośnie 14 głosami za, w tym 
głos za Pani Emilii Zajączkowskiej 
przewodniczącej sołtysów. Dodam, że 
ostatnia, zmieniona obecnie, regulacja 
dotycząca świetlic pochodziła z 2014 r. 
Od tego czasu wiele się zmieniło cho-
ciażby w prawie, stąd potrzeba aktuali-
zacji przepisów. Sołtysi, w większości 
przypadków są opiekunami świetlic 
i każdy z nich ma klucze do obiektu 
i nie ma najmniejszych problemów 
z korzystania ze świetlicy w każdym 
czasie. Każde sołectwo ma pierw-
szeństwo w korzystaniu ze świetlic. 
Należy także zaznaczyć, że korzystanie 
ze świetlic na potrzeby sołeckie (nie 
dotyczy imprez komercyjnych) są dla 
sołectwa i mieszkańców bezkosztowe, 
a za zużyte media płaci Gmina. Krótko 
mówiąc - Mieszkańcy wsi na potrzeby 
swojej społeczności korzystają ze 
świetlic za darmo. Czy to jest przejaw 
nieprzychylności? Warto sprawdzić jak 
to jest uregulowane w gminie Żary. Tam 
jest specjalny pracownik, który zajmuje 
się wynajmem świetlic. Podkreślam, nie 
sołtys, a pracownik Gminy.

7. Odebranie Sołectwom 
możliwości organizacji dożynek 
gminnych -pierwsza sytuacja w histo-
rii Lubska "Jarmark Dożynkowy" 
odbył się bez udziału 16 Sołectw

JD: Od 2018 roku Gmina Lubsko ma 
wprowadzony Program Postępowania 
Naprawczego, który powoduje m.in. 
to., że wydatki na promocję gminy są 
„wycięte” do 0 zł. Mam świadomość, 
że do tej pory plan naprawczy funk-
cjonował daleko od mieszkańców. 
Teraz odczuwają jego skutki. Jedyne co 
mogę i robię, to jak najszybsza naprawa 
finansów. Innej drogi nie ma.
W 2019 r. Gmina Lubsko nie miała żad-
nych środków finansowych na zorgani-
zowanie dożynek w którymś sołectwie. 
Jednak, chcąc wyjść do mieszkańców 
z ofertą wspólnego spędzenia czasu 
przy muzyce, zorganizowaliśmy, przy 
pomocy środków ze sponsoringu, Jar-
mark Dożynkowy nad zalewem Karaś.
Przed Jarmarkiem w lipcu 2019 roku 
odbyło się w ratuszu spotkanie z sołty-
sami, podczas którego przedstawiłem 
pomysł organizacji Jarmarku wraz 
z argumentami przemawiającymi za 
umiejscowieniem wydarzenia nad 
zalewem Karaś. Takie rozwiązanie 
było logistycznie łatwiejsze do przy-
gotowania i dawało możliwość ogra-
niczenia kosztów do minimum, jak np. 
przygotowanie placu pod dożynki (w 
tym parkingu), zabezpieczenie sanita-
riatów, zabezpieczenie energetyczne 
(skrzynka prądowa, rozciągnięcie 
instalacji elektrycznej). Już podczas 
lipcowego spotkania Burmistrz zaprosił 
wszystkie sołectwa do udziału. Każdy 
mógł wystawić się ze swoim stoiskiem 
i zaprezentować wieś. Każdemu została 
stworzona możliwość, by wziąć udział 
w Jarmarku i przy okazji zarobić jakieś 
środki na potrzeby sołectwa. Z tej oferty 
skorzystały tylko dwa sołectwa, które 
były zadowolone z udziału. Trzecie 
sołectwo było reprezentowane przez ze-
spół, który swoim występem uświetnił 

oprawę artystyczną wydarzenia.
Tak więc każde sołectwo miało moż-
liwość zaprezentowania się. Miesz-
kańcy mogli nie tylko pokazać swoje 
dokonania, ale również obejrzeć i 
skosztować coś od innych. Zabawa 
przy przewspaniałej pogodzie trwała 
do godzin nocnych. 
Należy też zauważyć, że żaden z soł-
tysów nie zadeklarował, że dożynki 
zorganizuje jego sołectwo wiedząc, 
że w budżecie nie ma na to pieniędzy. 
Zarzut, że Jarmark odbył się bez udziału 
16 sołectw jest skierowany do niewła-
ściwego adresata. Burmistrz zaprosił do 
udziału wszystkie sołectwa, tylko te nie 
skorzystały z tego zaproszenia, trudno 
jest więc obarczać odpowiedzialnością 
za to Burmistrza. Do dzisiaj się zastana-
wiam, czy sołtysi skonsultowali swoją 
decyzję o braku udziału w Jarmarku 
z mieszkańcami wsi, czy podjęli ją 
sami. Zamierzam osobiście zapytać o 
to mieszkańców wsi. 

8. Zabijanie społecznictwa na 
wsiach

JD: Społeczność wiejska może po-
dejmować i realizować działalność 
społeczną i zawsze jest to pozytywnie 
oceniane zarówno przez Burmistrza, jak 
i przez radnych.
Zarzut ten często jest łączony przez 
sołtysów z brakiem środków na fun-
dusz sołecki. Sołtysi powinni jednak 
wiedzieć, że w związku z programem 
naprawczym, nie ma możliwości uru-
chomienia funduszu sołeckiego.
Są sołectwa, stowarzyszenia wiejskie, 
które mimo braku środków z budżetu 
Gminy radzą sobie w inny sposób, np. 
szukając sponsorów lub aplikując o 
środki zewnętrzne, i to z sukcesem. I to 
jest właściwy kierunek działania. 
Burmistrz wspiera także inicjatywy 
społeczne w ramach, ogłaszanych przez 
siebie, konkursów za realizację zadań 
publicznych, do których oferty składają 
lokalne stowarzyszenia.
Poza tym nikt nigdy nie zostawił 
mieszkańców samych sobie i to nie 
tylko na wsi, ale i w mieście. Instytucje 
takie jak Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Urząd Miejski w Lubsku, Szkoły, 
Przedszkola itd. działają sprawnie i są 
do dyspozycji każdego mieszkańca, w 
granicach prawa.

A tak na koniec, szkoda, że twórcy 
referendum nie widzą, że strefa przemy-
słowa zaczyna wreszcie żyć, chociaż jej 
część została zastawiona przez byłego 
burmistrza. Po wielu latach oczekiwań, 
w końcu działkę kupiła firma z lubskimi 
korzeniami -Iwaniccy i tu będą prowa-
dzić  działalność, że mamy piękniejący 
zalew Karaś i Nowiniec. Poprzednie 
wybory stały pod znakiem zadłużenia. 
Mój poprzednik dużo obiecywał, a 
zostawił gminę w ruinie. Mi i radnym 
oraz współpracownikom z urzędu udało 
się spłacić 18 mln długu w 18 miesięcy. 
To są wymierne sukcesy. Przed nami 
jeszcze trochę pracy, żeby wyjść z planu 
naprawczego, co pozwoli na powrót 
i funduszu sołeckiego i pieniędzy na 
dożynki, czy Dni Lubska. Burmistrz 
nie jest lekarzem, ale diagnoza Lubska i 
środki leczenia lubskich bolączek znam 
– pozdrawiam Janusz Dudojć.
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Rita Sowińska 
- Dłużek
Mia łam p rzy jemność 
uczestniczyć w jednej z  
sesji rady miejskiej. Z całą 
odpowiedzialnością mogę 
stwierdzić, że większość 
naszych radnych to osoby 
wykształcone i kompetent-
ne. Przecież nie znaleźli się 
tam przypadkiem, to społe-
czeństwo dokonało takie-
go, według mnie trafnego, 
wyboru. Do tej pory nie 
rozumiem, skąd te pretensje 
i żale. Nie prościej byłoby 
przyjść na sesję, by rozwiać 
tam wszelkie wątpliwości? 
Natomiast jeśli chodzi o 
Burmistrza ,no cóż, gdy 
pełnił funkcję Starosty, 
robił to tak ,jak do tej pory, 
rzetelnie. Według mnie 
jest dobrym gospodarzem. 

W kilku prostych słowach. 
Ja nie rozumiem tego refe-
rendum. W końcu znalazł 
się człowiek apolityczny, 
który chce pomóc w rato-
waniu Lubska, a garstka 
ludzi rzuca mu kłody pod 
nogi. Burmistrz to dobry 
menedżer i w pełni się ze 
swej roli wywiązuje. Są 
efekty, może jest ciężko 
dla mieszkańców, bo są 
cięte wydatki i koszt życia 
się podniósł, ale idzie w 
dobrym kierunku. Referen-
dum wprowadza zamiesza-
nie i miesza ludziom w gło-
wach. A powinniśmy wszy-
scy okazać więcej zaufania 
dla burmistrza i radnych 
- przecież są wyniki. Ci, 
którzy chcą zmienić w tej 
chwili włodarzy Lubska, to 
jacyś desperaci nie myślący 
logicznie. Może mają jakiś 
ukryty cel, a może jeszcze 
wiele rzeczy wyjdzie na 
jaw. Życzę powodzenia w 
walce z problemami co-
dziennymi i wytrwałości.

Bożena Marosek 
– Lubsko
Mieszkańcy zjednoczmy 
się i pomóżmy obecnej ra-
dzie i burmistrzowi wypro-
wadzić gminę z problemów 
finansowych
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Przykre jest to, że ludzie 
nie potrafią tego zrozumieć, 
że zadłużenie samo się nie 
spłaci. Przecież każdy zdawał 
sobie z tego sprawę, że będzie 
się to wiązać z zaciśnięciem 
pasa i zmianami. Trzymam 
mocno kciuki za naszych rad-
nych i burmistrza, bo według 
mnie, są to właściwi ludzie 
na właściwych stanowiskach.

Marek Stępień 
– sołtys Tucholi Żar-
skiej
Działająca w Gminie tzw. 
„Grupa inicjatywna” po-
stawiła sobie za cel prze-
prowadzenie referendum w 
sprawie odwołania Burmi-
strza Janusza Dudojcia oraz 
rady miejskiej. Pojawiają się 
oskarżenia o to, że Burmistrz 
nie szanuje mieszkańców 
wsi i nie spotyka się z nimi. 
Tymczasem na wniosek Soł-
tysa oraz Rady Sołeckiej wsi 
Tuchola Żarska w piątek 26 
czerwca, w sali wiejskiej od-
było się spotkanie włodarza 
i rajców z mieszkańcami. 
Padły pytania o możliwość 
korzystania z sali wiejskiej 
oraz przeprowadzenia remon-
tu. W tej sprawie to ja, jako 
sołtys, miałem i mam,  coś do 
powiedzenia. Klucze do sali 
nadal są u mnie, a korzystanie 
z sali dla potrzeb wiejskich 
nie zostało zablokowane. 
Po zmianach wynajem sali, 
dla potrzeb uroczystości ro-
dzinnych, może być tańszy 
niż uprzednio, czyli zanim 
oddano salę pod zarządzanie 
ZGKiM. Jest tak, ponieważ 
teraz wnosi się opłatę jedno-
razową, a wcześniej płaciło 
się za dobę. ZGKiM zajmie 
się także remontami. Kiedyś 
to mieszkańcy starali się 
utrzymać w stanie używalno-
ści, niejednokrotnie wiekowe, 
budynki sal, angażując w 
to również fundusz sołecki, 
którego dzisiaj, ze względu 
na program naprawczy, już 
nie ma.

Sławek Jakuszewicz 
– Lubsko
Najgorsze w tym wszystkim 
jest to, że jak jest szansa dla 
mieszkańców Lubska,żeby 
wyjść na prostą… to nie da-
dzą. Przecież widać gołym 
okiem, jak ładnieje okolica 
zalewu Karaś, czy Nowiniec. 
Widać też jak spada zadłu-
żenie. Widać perspektywę. 
Kiedyś opowiem o tym, co 
się tu wyprawiało wnuczce. 
Myślę, że będzie kiwać z 
niedowierzaniem głową. Nie 
będę oceniał pracy poprzed-
nika, ponieważ sami wyborcy 
w wyborach wybrali i ocenili. 
Mam nadzieję, że to spali na 
panewce, bo zazwyczaj te 
referenda tak się kończą.

Anna Borowska 
– Lubsko 
Dla mnie jest to oczywiste, 
że referendum jest absolutnie 
zbyteczne. Mam wrażenie, iż 
ludzie nie do końca rozumie-
ją postępowanie, działania 
naszego burmistrza. Jak dla 
mnie sprawa jest przegrana- 
jeśli chodzi o referendum. 
Pójdzie dużo pieniędzy, szum 
i rozgardiasz między ludźmi. 
Tak. Jestem przychylna P. Ja-
nuszowi. Nie jest to człowiek 
bez wad. Ale kto ich nie ma? 
Popełnia jakieś błędy. Lecz 
my również. Nie dogodzi 
wszystkim. Bo nie da rady 
wszystkiemu sprostać. Ale 

już nie pamiętam, kto tak się 
wziął za oddłużanie Lubska. 
Jest to człowiek otwarty dla 
ludzi. Szuka rozwiązań, by 
pomóc miastu. Żeby do cze-
goś dojść, to trzeba zacisnąć 
pasa. Tak jak w domu. Rok, 
może dwa i będzie coraz 
lepiej. Czasem chciałabym 
krzyknąć- ludzie dajcie temu 
człowiekowi się wykazać, a 
nie ledwo zaczął (a widać już 
efekty) to wy go linczujecie! 
Niektórzy podchodzą do tego 
egoistycznie, bo myślą kate-
goriami- ja. Tak daleko nie 
zajdziemy. Wygramy tylko 
łącząc się. Uważam, że jest to 
człowiek godny tego stanowi-
ska i trzymam kciuki.

Adam Leńczuk 
– Lubsko

Mieszkańcy miasta i gminy
Lubsko o referendum

Rita Sowińska

Marek Stępień

Sławek Jakuszewicz Anna Borowska

Adam Leńczuk Bożena Marosek
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O zmianach w „Szpitalu 
Na Wyspie” opowiada 
lekarz naczelny i 
ordynator oddziału 
dziecięcego Rafał Kołsut.

Kluczowa decyzja o rozbudowie 
szpitala „Na Wyspie” zapadła wraz z 
początkiem kadencji starosty Janusza 
Dudojcia. Wtedy podjęto decyzję o 
rozbudowie oddziału ginekologiczno 
– położniczego oraz noworodków i 
oddziału dziecięcego, wraz z rozbu-
dową sfery diagnostycznej, a także 
konsolidacją diagnostyki w nowo 
wybudowanym budynku – informuje 
R. Kołsut. 
Dzięki nowym inwestycjom szpital 
oferuje nowoczesne usługi w zakresie 
ochrony zdrowia, służąc mieszkańcom 
powiatu żarskiego, żagańskiego, kro-
śnieńskiego i bolesławieckiego.
Słuszność przyjętych założeń i reali-
zacja rozbudowy szpitala okazały się 
zbawienne w czasie pandemii korona-
wirusa. Przy zamknięciu oddziału w 
Żaganiu i reżimie sanitarnym, dzięki 
rozbudowanej infrastrukturze, najpro-
ściej mówiąc daliśmy radę pomagać 
pacjentom. Bez nowej bazy byłby 
dramat – przekonuje ordynator. 
Zmiany objęły też Lubsko.
Poprzednia kadencja żarskiego samo-
rządu to nie tylko rozbudowa bazy 
lokalowej i diagnostycznej w Żarach. 
To także remont budynku szpitalnego 
w Lubsku na potrzeby oddziału opie-
kuńczo – leczniczego. W ramach tego 
remontu pojawiło się nowe ogrzewa-
nie, elewacja, ogród i wyposażenie.
- Jest to oddział opieki długotermino-
wej i opieki w hospicjum, z wyłącze-
niem pacjentów w fazie terminalnej 
choroby nowotworowej. Jest to jedyny 
oddział w województwie, w którym 
leczy się pacjentów wymagających 
bezpośredniego karmienia do żołądka 
z użyciem PEG, czyli tzw. gastronomii 
odżywczej – wyjaśnia doktor Kołsut. 
To jest kluczowe w leczeniu pacjen-
tów długoterminowych, którzy nie 
mogą przyjmować pokarmu przez usta 
i zapobiega wyniszczeniu organizmu 
– dodaje lekarz. 
Rafał Kołsut wskazuje, że opieka 
zdrowotna to jedno z najważniejszych 
zadań samorządu, w tym powiatu.
- Za kadencji starosty Cieślaka żarskie 
szpitale, jako jedyne w województwie 
nie dostały pieniędzy z Unii Europej-
skiej. Zmiana nastąpiła dopiero za 
kadencji Janusza Dudojcia. Obecny 
zarząd powiatu, na czele ze starostą 
Józefem Radzionem i radnymi rozu-
mie wagę ochrony zdrowia i rozbudo-
wa szpitala jest kontynuowana, po to 
żeby zapewnić mieszkańcom Lubska, 
Żar i innych miejscowości jak najlep-
szą pomoc i opiekę – podsumowuje 
R. Kołsut.

TR

ZOL w Lubsku jako jedyny w województwie leczy pacjentów wymagających bezpośredniego karmienia do żołądka z użyciem PEG, 
czyli tzw. gastronomii odżywczej

Nowoczesne, przyjazne wnętrza rozbudowanego oddziału dziecięcego w Żarach.

OCHRONA ZDROWIA 
JEST NAJWAŻNIEJSZA
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Zadłużenie Lubska 
spada prawie o 
milion na miesiąc. 
Mimo tego część 
mieszkańców chce 
odwołania burmistrza 
i radnych.  

Kampania wyborcza zaczyna 
się dzień po wyborach. To 
znane powiedzenie, jak nigdy 
przedtem, jest widoczne dzi-
siaj w Lubsku. Powstały dwie 
strony sporu. Z jednej strony 
obecny burmistrz  Lubska, 
z drugiej były burmistrz i 
była dyrektorka Lubskiego 
Domu Kultury. Obie strony 
tego sporu mają i argumenty 
i swoich zwolenników. 
Rywalizacja zaczęła się zaraz 
po wyborach samorządowych 
w 2018 r. Pierwszą odsłoną 
był wybór nowego starosty 
żarskiego. Radni z Lubska 
oprócz Marii Łaskarzewskiej 
poparli kandydaturę doświad-
czonego samorządowca i 
orędownika spraw Lubska i 
całej gminy Józefa Radziona.  
Maria Łaskarzewska zawarła 
sojusz z grupą radnych nie-
reprezentujących interesów 

mieszkańców gminy Lubsko , 
wybrała żarskie układy , których 
reprezentantem jest m. in. Marek 
Cieslak. 
Wielkim zwolennikiem wyboru 
Józefa Radziona był Janusz 
Dudojć, który, jak nikt inny 
wiedział, jakie to ma znaczenie 
dla Lubska. Rozumieli to też inni 
radni oprócz Marii Łaskarzew-
skiej, która w wywiadach praso-
wych mówi , że współpracowała 
dobrze przez lata z Januszem 
Dudojciem.
Od tego czasu LDK w Lubsku 
z dyrektorką Marią Łaskarzew-
ską  stało się  swoistym centrum 
„ruchu oporu” wobec burmistrza 
i wszystkich jego decyzji , posu-
nięć , racjonalnych wydatków 
zmierzających do zmniejszenia 
ogromnego długu miasta  zacią-
gniętego przez poprzedników.
Maria Łaskarzewska w swoich 
wystąpieniach nie informuje 
mieszkańców o ciążących na 
niej zarzutach karnych, które 
są  następstwem złamania przez 
nią przepisów prawa w zakresie 
ochrony danych osobowych. 
Publicznie odpiera  wyniki audy-
tu - jednego audytu a nie wielu 

(dokument dostępny jest na BIP 
….), który wykazał szereg  uchy-
bień, to wszystko nie pozostawia 
złudzeń co do złego zarządzania 
LDK.

Maria Łaskarzewska zdając so-
bie sprawę z łamania przepisów, 
widząc gromadzące się nad nią 
czarne chmury wystartowała 
w konkursie na stanowisko do 

spraw promocji i funduszy unij-
nych w sąsiednim Jasieniu i po 
wygraniu konkursu zrezygnowa-
ła ze stanowiska dyrektora LDK, 
swoje odejście legitymując do-
brem kierowanej jednostki, nie 
wspominając nic o zarzutach 
karnych oraz  wynikach audytu.
„Tonący brzytwy się chwyta” w 
myśl tego przysłowia wszystkie 
chwyty dozwolone, a tym sa-
mym próba odwołania ze stano-
wiska Janusza Dudojcia, który 
robi wszystko by „wyciągnąć” 
Lubsko z zapaści finansowej. 
Do Marii Łaskarzewskiej dołą-
czyli sołtysi, którym przewodzi 
radna i sołtys Emilia Zającz-
kowska. Napisali oni skargę do 
Wojewody. Ciężko jest się im 
pogodzić ze zmianami wynikają-
cymi z programu naprawczego. 
Sołtysi, którzy powinni wspierać 
burmistrza w tak trudnych decy-
zjach podejmowanych dla dobra 
mieszkańców, których reprezen-
tują, wdali się w personalne, a 
nie merytoryczne rozgrywki z 
burmistrzem. Sołtysi nie chcą 
zrozumieć, że program napraw-
czy przyjęty przez poprzedniego 
burmistrza, nakazuje zmniejsze-
nie wydatków, w tym likwidację 
funduszu sołeckiego. Program 
naprawczy oraz obowiązujące 
przepisy prawa  zmusiły burmi-
strza do zmian organizacyjnych 
w zarządzaniu m. in. świetlicami 
, placami zabaw. Niestety zabra-
kło dobrej woli i zrozumienia 
ze strony sołtysów, którzy są 
przecież organem wspierającym 
burmistrza w działalności na 
rzecz małych społeczności.  Co 
na to wpłynęło ? Brak funduszu 
sołeckiego, który został  zli-
kwidowany na mocy przepisów 
prawa ?

Cieślak – „likwidator”
Nie minęło kilka dni od rezy-
gnacji Marii Łaskarzewskiej 
z fotela dyrektora LDK, a w 
lubskim ratuszu pojawiła się 
grupa mieszkańców z informa-
cją o rozpoczęciu procedury 
referendum w celu odwołania 
burmistrza i radnych. Zarzuty 
dotyczą  m. in. LDK, sołtysów, 
sieci szkół. Z zarzutami można 
się zgadzać lub nie. Procedura 
referendum ruszyła. Niedługo 
dowiemy się czy inicjatorzy 
zbiorą wymaganą liczbę podpi-
sów, żeby komisarz wyborczy 
ogłosił referendum (10% upraw-

Gra Lubskiem
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O 16 milionów 
złotych spadło 
zadłużenie Lubska 
w czasie obecnej 
kadencji. Nie ma 
innej drogi, jak 
spłata zadłużenia – 
przekonuje skarbnik 
Lubska.

Zadłużenie Lubska to temat, 
który potrafi doprowadzić do 
zmian burmistrza Lubska. 
Przekonali się o tym wielo-
letni włodarz gminy Bogdan 
Bakalarz i Lech Jurkowski. 
W 2018 roku zadłużenie 
wynosiło 70 mln zł i spowo-
dowało, że w gminie wpro-
wadzono plan naprawczy, 
który przyszło realizować i 
zmieniać obecnemu włoda-
rzowi gminy.
Najbardziej  widocznym 
efektem jest spadek zadłu-
żenia z 70 do 54 mln zł, w 
czasie obecnej kadencji.
- Pieniądze na spłatę zadłu-
żenia zostały wygospoda-
rowane w budżecie. To są 
mniejsze i większe kwoty, 
które składają się na środki 
na spłatę kredytów. W czasie 
trwania programu napraw-
czego nie ma wydatków na 
promocję gminy, zostały 
obcięte dotacje, obniżono też 
koszty funkcjonowania urzę-
du. Bardzo mało pieniędzy 
przeznaczamy na inwestycje 
i stąd środki na spłatę kre-
dytów – wyjaśnia Skarbnik 
Gminy Anna Górska. To 
oczywiście nie może trwać 
wiecznie. Szczególnie w 
zakresie remontów dróg, czy 

roku. Dzięki niższemu opro-
centowaniu możemy wziąć 
pożyczkę, która umożliwi 
nam spłatę prawie wszyst-
kich, wyżej oprocentowa-
nych kredytów (z wyjątkiem 
tych, które kończą się w 2020 
lub 2021 roku – przyp. red.). 
Złożony do MF wniosek na 
pożyczkę w wysokości 35 
mln zł przy zmniejszeniu 
oprocentowania z 3% do 
1,5%, daje nam 5 mln zł 
oszczędności – wyjaśnia A. 
Górska.
Żeby ubiegać się o 46 milio-
nową pożyczkę, Gmina musi 
zaktualizować wieloletnią 
prognozę finansową Gminy 
i złożyć aneks do wniosku 
wraz z pozytywną opinią 
RIO. Czasu na to jest bardzo 
mało. Wszystko musi się od-
być do końca wakacji.
- Decyzję podejmuje komisja 
w Ministerstwie Finansów. 
Gwarancji żadnej nie ma, 
ale są duże szanse. Jeże-
li tak się stanie, to w tym 
roku kończymy program 
naprawczy i nie będziemy 
musieli się zastanawiać, czy 
następne trzy lata, nie upły-
ną pod znakiem kolejnego 
programu naprawczego – 
wskazuje strażnik gminnej 
kasy. Niemniej i tak Gmina 
musi tak gospodarować, żeby 
wypracowywać nadwyżkę w 
budżecie i z niej inwestować 
i mieć zabezpieczenie, coś 
takiego, jak popularne „za-
skórniaki” – podsumowuje 
Anna Górska. 

TR

infrastruktury w gminie. Dłuż-
sze zaniedbania w tym zakresie 
odbiją się jeszcze większymi 
kosztami – wskazuje skarbnik.

Światełko w tunelu
Spłata zadłużenia to jedno, ale 
żeby Gmina mogła zakończyć 
program naprawczy w tym 
roku, potrzebna jest jego re-

strukturyzacja. Chodzi o to, że 
obecnie spłacane raty kredytów, 
czyli 5 mln zł należności głów-
nej i 2 mln odsetek to za dużo,  
jak na możliwości Gminy i jej 
dochody. Żeby to zmienić, trze-
ba spłaszczyć wysokość spłat. 
Sposobem na to jest pożyczka 
ze skarbu państwa. Do tej pory 

wniosek dotyczył kwoty 35 
mln zł oprocentowanej na 3% i 
spłacanej do 2036. 
- Pojawiła się teraz nowa możli-
wość. Lubsko może ubiegać się 
o wyższą pożyczkę. Wstępnie 
mówi się o kwocie w wysoko-
ści  46 mln zł oprocentowaną 
1,5% i też spłacaną do 2036 

Zadłużenie spada

Lubsko może ubiegać się o wyższą pożyczkę. Wstępnie mówi się o kwocie w wysokości  46 mln zł oprocentowaną 
1,5% i też spłacaną do 2036 roku. Dzięki niższemu oprocentowaniu możemy wziąć pożyczkę, która umożliwi nam 

spłatę prawie wszystkich, wyżej oprocentowanych kredytów.  Złożony do MF wniosek na pożyczkę w wysokości 35 mln 
zł przy zmniejszeniu oprocentowania z 3% do 1,5%, daje nam 5 mln zł oszczędności – wyjaśnia skarbnik Lubska Anna 

Górska.

nionych do głosowania) i jakie 
będą jego wyniki. 
Gdyby za tym referendum stali 
tylko mieszkańcy Lubska, to 
można by powiedzieć - Ok. 
Swoje sprawy załatwiamy na 
swoim podwórku, ale towarzy-
szył im, nie kto inny, jak Marek 
Cieślak, obecnie radny sejmiku 
województwa lubuskiego, a 
wcześniej  starosta żarski, które-
go po przegranej na stanowisku 
zastąpił Janusz Dudojć. 
Pytanie, czego szuka Cieślak 
w Lubsku? Przecież już tu był. 
Mieszkańcy pamiętają, że to 
on zdecydował o zamknię-
ciu szpitala w Lubsku, czemu 
sprzeciwiali się ówcześni radni 
z Lubska, w tym obecny starosta 

Józef Radzion. 
Janusz Dudojć jako starosta 
żarski zrobił wszystko by Zakład 
Opiekuńczo Leczniczy w Lub-
sku i teren wokół wypiękniał i 
świadczył usługi na najwyższym 
poziomie w godnych warun-
kach. Być może to nie podoba 
się Markowi Cieślakowi? 
Nasz likwidator Marek Cieślak, 
chciał również zlikwidować 
Zespół Szkół Technicznych w 
Lubsku . Na szczęście do tego 
nie doszło!
Czego więc szuka Marek Cie-
ślak w Lubsku, bo jak twierdzi 
z referendum nie ma nic wspól-
nego ?
Może jako radny sejmiku przy-
jechał do Lubska zobaczyć czy 

w oświacie to właśnie skutek 
zadłużenia i wciąż spadającej 
liczby uczniów w szkołach, 
a tym samym spadającej 
subwencji, co oznacza, że 
do szkół trzeba coraz więcej 
dokładać, zabierając tym 
samym np. z remontów dróg. 
Zapomnieli, że brak pienię-
dzy na kulturę, na fundusz so-
łecki, na dożynki, to właśnie 
skutek zadłużenia? A może, 
wciąż aktualne są słowa Leni-
na o „pożytecznych idiotach”, 
grających w grę, w której 
karty rozdaje Marek Cieślak, 
a Lubsko ma być pucharem 
przechodnim?

potrzebna jest nam obwodnica? 
Zobaczyć stan dróg wojewódz-
kich m. in. ul. Poznańskiej, może 
chciałby się  zrehabilitować i po-
zyskać niezbędne fundusze dla 
Lubska i całej gminy?. A może 
dalej odczuwa skutki pewnej bo-
lesnej dla urzędników operacji 
nazywanej „odcinaniem dupy 
od stołka” i szuka możliwości 
rewanżu na Januszu Dudojciu. 
A może, sprytnie wykorzystując 
Lubskie waśnie chce osłabić 
pozycję obecnego burmistrza, co 
ma być przygrywką do zmiany 
starosty żarskiego? Ten ostatni 
cel wydaje się najbardziej praw-
dopodobny, bo innych interesów 
w Lubsk Marek Cieślak nie ma. 

Zadłużenie spada 1 milion 
na miesiąc

Co ciekawe autorzy pomysłu z 
referendum, ani słowem nie za-
jąknęli się na temat największej 
lubskiej bolączki, czyli koszmar-
nego zadłużenia, które stało się 
powodem przegranej Bogdana 
Bakalarza i z którym nie poradził 
sobie Lech Jurkowski. Radzi 
sobie natomiast Janusz Dudojć. 
Za jego kadencji,  przez 18 
miesięcy zadłużenie spadło z 
70 na 54 miliony, czyli spada 
w tempie prawie 1 miliona na 
miesiąc. 
O tym prostym, ale kluczowym, 
fakcie pomysłodawcy referen-
dum zapomnieli? Zapomnieli, 
że pomysły radykalnych zmian 
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-Nie poddamy się 
-mówią radni z Lubska. 
–Nie zgadzamy się, by 
w pracy przeszkadzali 
nam manipulanci, którzy 
nie mogą się pogodzić 
z utratą władzy i 
przywilejów.

Rada Miasta w Lubsku sprawuje 
swoją kadencję dopiero od 1,5 roku. 
To 18 z 60 miesięcy, podczas których 
zamierzają pokazać, co dobrego 
mogą zrobić dla swojej gminy.
-Jesteśmy na początku naszej ka-
dencji – mówi Marek Gutowski, 
przewodniczący Rady Miasta w 
Lubsku. –Podjąłem decyzję, żeby 
ratować nasze miasto i gminę. Je-
steśmy bardzo zadłużeni, to, czego 
nam teraz potrzeba, to stabilizacja, 
ale i determinacja, by utrzymać kurs, 
na którym jesteśmy – dodaje radny.
Lubsko długo należało do grona naj-
bardziej zadłużonych gmin w kraju. 
Zadłużenie sięgało ponad 70 mln zł. 
Nowej Radzie Miasta i burmistrzowi 
udało się zbić tę kwotę do 54 mln zł.
-Liczby mówią za nas – przekonuje 
Bartosz Łapa, radny z Lubska. 18 
miesięcy i 18 milionów spłaconego 
długu, a wszystko dzięki współpracy 
mieszkańców, radnych i burmistrza 
– podkreśla.
Koszt referendum w sprawie od-
wołania burmistrza i radnych to 
około 150 tys. zł. Zapłacić za to 
będą musieli mieszkańcy Lubska, 
bo pieniądze na ten cel popłyną z 
gminnej kasy.
-Byłem radnym poprzedniej kaden-
cji. – mówi Robert Słowikowski, 
radny miejski – Wielokrotnie byłem 
świadkiem manipulacji, intryg i 
prowokacji, które miały bardzo ne-
gatywny wpływ na wizerunek naszej 
gminy. Moje zdanie na temat zadłu-
żenia Lubska przez poprzedniego 
burmistrza było ignorowane i lek-
ceważone. Teraz radni mają wpływ 
na to co się dzieje, stwierdza radny.

Cenią kulturę
Pod adresem radnych i burmistrza 
posypały się zarzuty o zabijanie 
kultury w Lubsku, arogancję i butę.
-Burmistrz jest człowiekiem z wizją, 
jemu, jak i nam, radnym, marzy 
się piękne miasto i dzień po dniu, 
miesiąc po miesiącu, realizujemy 
tę wizję. Chciałabym móc powie-
dzieć, że także rok po roku – mówi 
Alicja Kuźmińska, radna miejska. 
Nasz burmistrz jest pracoholikiem, 
oczywiście w pozytywnym tego 
słowa znaczeniu. Mnie zarzuca się, 
że walczę z kulturą w Lubsku. A ja 
uważam, że naród bez kultury ginie 
i jestem daleka od tego, by pozba-
wić jej Lubska. Trzeba oddzielić 
polityczne zagrywki od faktycznej 
sytuacji LDK – dodaje radna.
Lubsko ma przed sobą świetne 
perspektywy. Wystarczy, by rada 
i burmistrz mogli dalej w spokoju 
pracować . Bo dla dobra tak bardzo 
zadłużonej gminy, która dopiero co 
wynurza się z odmętów kryzysu, 
najważniejsze jest. by zarządzający 
nią ludzie zapewnili stabilizację, ale 
i odwagę w podejmowaniu trudnych 
decyzji.
 - Jesteśmy skazani na sukces - 
podkreśla Adrianna Rotkis, radna 
miejska. - Tworzymy 12- osobową 
grupę i każdego dnia korzystamy z 
wiedzy i doświadczenia burmistrza. 
Może to zabrzmi propagandowo, ale 
to właśnie on w naszej gminie zmie-
nił nie do poznania m.in. Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, budynek szpitala, 
ulicę Bohaterów, drogę w Górzy-
nie i Chociczu i zrealizował wiele 
innych inwestycji, które wpływają 
na poprawę  życia w naszej gminie 
- wylicza radna.
Decyzje związane z oświatą zawsze 
wzbudzają emocje. Nie zawsze 
są one łatwe, ale zawsze chodzi o 
dobro dzieci. 
-Kondycja naszej gminy bardzo 
się poprawiła – mówi Monika 
Przysmak, radna miejska. –Zarzą-
dzam prywatną szkołą i wiem, na 

czym opierają się finanse szkół czy 
jednostek samorządowych. Teraz 
subwencja dla mojej szkoły wpływa 
terminowo, wcześniej musiałam 
ciągle interweniować w ratuszu, 
by wywalczyć to, co się dzieciom 
zwyczajnie należało - dodaje radna.

Stabilizacja 
i odpowiedzialność 

- Możemy mieć różne zdanie - mówi 
Radosław Bondarenko, radny 
miejski. - Chodzi jednak o to, żeby 
decyzje, które podejmujemy, były 
dobre dla Lubska. W poprzedniej 
kadencji, nie zawsze było to możli-
we. Częste konflikty, niezrozumienie 
nie wynikały ze złej woli radnych , 
lecz z braku dialogu ze strony organu 
wykonawczego. Wszystko to odbiło 
się na kondycji naszej gminy. Udało 
się złapać oddech - przekonuje R. 
Bondarenko.
 Decyzje, które trzeba podejmować 
dla dobra gminy nie zawsze są łatwe. 
- Otrzymaliśmy od mieszkańców 
kredyt zaufania - mówi Krzysztof 
Bielecki, radny miejski. Tworzy-
my mocną i silną grupę, która nie 
boi się podejmować trudnych, ale 
potrzebnych decyzji. Tak jak w 
każdym, nawet najlepiej działają-
cym przedsiębiorstwie, znajdzie się 
grupa malkontentów, którym nic się 
nie podoba. Nie możemy pozwalać 
na to, by takie głosy wpływały na 
pracę całej Rady Miasta i burmistrza 
– dodaje.
Lubsko stało nad przepaścią. Było o 
włos od upadku. Teraz staje na nogi 
i odzyskuje impet.
-Audyt otwarcia z początku roku 
2019 pokazał nam, że właściwie 
staliśmy nad przepaścią, a mówiąc 
dosadnie, byliśmy o włos od tragedii 
- komentuje radny Artur Bondaren-
ko, radny miejski. - Mieliśmy ponad 
70 mln zł długu, wybrano nas na 5 
lat, a dług już teraz, po zaledwie 1,5 
roku, spadł do 54 mln zł. To dzięki 
temu, że gmina jest dobrze zarządza-
na - stwierdza radny.

Początek kadencji
Pod adresem burmistrza padły zarzu-
ty, że składa obietnice bez pokrycia, 
o brak szacunku i zamykanie szkół.
-Grupa inicjatywna złożyła wnio-
sek o przeprowadzenie referendum 
–mówi Marcin Choiński, radny 
miejski. –Choć zarzutów bezpośred-
nio pod adresem radnych nie było, 
to uchwalamy wszystkie uchwały 
i taka jest nasza rola. Nie sądzę, 
by był już czas na ocenianie nas i 
burmistrza za to, czego nie udało się 
jeszcze dokonać. Jesteśmy dopiero 
w 1/3 kadencji i na oceny przyjdzie 
czas później. Wykonanie budżetu za 
zeszły rok dostało pozytywną opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
Powstało też opracowanie, które 
pokazuje, jak bardzo poprawiła się 
kondycja gminy. Mieszkańcy muszą 
zrozumieć, że te często bardzo trud-
ne decyzje były i są podejmowane po 
to, by ocalić naszą gminę, bo było 
aż tak źle, że istniało ryzyko, że nas 
zwyczajnie mogłoby nie być. Miesz-
kańcy nie widzą teraz zbyt wielu 
inwestycji, ale to dlatego, że nie 
pozwala na nie program naprawczy. 
Dajmy sobie jeszcze trochę czasu, 
a inwestycje się pojawiają. Nie ma 
złotego środka i ludzi idealnych, 
ale to nie czas na podejmowanie tak 
niebezpiecznych dla gminy decyzji 
– komentuje radny.

Staliśmy na przepaścią
-Podnosi się wobec mnie wiele za-
rzutów – komentuje Janusz Dudojć, 
burmistrz Lubska. –Groziła nam 
katastrofa finansowa gminy, ale ra-
dzimy sobie super. Do tego dochodzi 
koronawirus, ale my dalej sobie ze 
wszystkim radzimy. A teraz refe-
rendum… Za wykonanie budżetu 
za 2019 rok dostaliśmy pozytywną 
opinię RIO, nie mieli do nas żadnych 
zastrzeżeń. W 18 miesięcy spłaci-
liśmy 18 mln zł długu, a do tego 
dochodzą jeszcze spłacone odsetki. 

Moja współpraca z radnymi układa 
się wzorcowo. Z panią skarbnik 
czuwamy nad finansami, urzędni-
cy pracują jak mrówki. Ja pracuję 
bez zastępcy. Zarzuca mi się wiele 
rzeczy, nawet to, że noszę różową 
marynarkę. Ale czy to faktycznie jest 
problem? Naszej gminie potrzeba 
teraz odpowiedzialności, stabilizacji 
i konkretnych decyzji. I ja, razem 
z Radą Miasta, jesteśmy po to, by 
to gminie zapewnić – stwierdza 
burmistrz. 
Choć zazwyczaj rada jednogłośnie 
podejmuje decyzje, nie brakuje też 
konstruktywnej dyskusji.
-Jest mi przykro, że mieszkańcy 
zamierzają doprowadzić do refe-
rendum w sprawie odwołania rady 
i burmistrza. – mówi Jarosław 
Bednarek, radny miejski. –Niejed-
nokrotnie różniłem się w poglądach 
z burmistrzem, ale obiektywnie 
patrząc, wszyscy działamy dla dobra 
naszej całej gminy. Przez ten krótki 
okres współdziałania burmistrza z 
radą miasta, z katastrofalnej sytuacji 
gminy, która ma problem finansowy, 
udało się zmniejszyć zadłużenie aż 
o kilkanaście milionów złotych. 
Dzięki współpracy z nadleśnictwem 
jeszcze w tym roku będzie wyko-
nany most w Tarnowie, tak ważny 
dla jego mieszkańców. Na strefach 
przemysłowych powstają zakłady 
pracy. W naszej gminie dzięki pomy-
słowi burmistrza buduje się farmy 
fotowoltaiczne, dzięki którym gmina 
będzie zarabiać. Mamy jeszcze wie-
le do zrobienia. Razem będziemy 
walczyć o obwodnicę. Może za-
brakło lepszej komunikacji między 
burmistrzem, radą a mieszkańcami, 
stąd ten wniosek o referendum. Ale 
nie popełnia błędów ten, kto nic nie 
robi. – podsumowuje radny Bedna-
rek. –Mieszkańcy powinni dać nam 
szansę i ocenić nas i nasze działania 
po upływie naszej kadencji. 

ODWAGA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
I STABILIZACJA NA CIĘŻKIE CZASY

 POLITYKA  LUDZI E,  WYDARZENI A 

Klub Senior+ w Lubsku 
po niespełna trzech mie-
siącach od tymczasowego 
zamknięcia w związku z 
pandemią COVID-19, z 
dniem 1 czerwca wzno-
wił swoją działalność, co 
spotkało się z wielką ra-
dością jego uczestników. 
Pierwsze dni czerwca 
przyzwyczaiły wszyst-
kich do funkcjonowania 
w nowej rzeczywistości 
wzmożonego przestrze-
gania zasad sanitarnych oraz zachowania 
szczególnej ostrożności.
Seniorzy chętnie biorą udział w zaję-
ciach, które w miesiącu czerwcu były 
jeszcze bardziej urozmaicone.
W Klubie Senior+ prowadzone są 
cykliczne spotkania z Panią psycholog- 
Marią Firlik, a także systematycznie 
odbywają się zajęcia z animatorem czasu 
wolnego – Panią Edytą Urbaniak oraz 
Panem Krzysztofem Kasowskim- pro-
wadzącym zajęcia manualne. Uczestnicy 
naszego Klubu mieli już okazję tworzyć 
techniką decoupage, w wyniku czego po-
wstały piękne ozdobne łyżki drewniane, 
oryginalne, zdobione w kwieciste wzory i 
wyściełane materiałem koszyczki np., na 
owoce, a także niepowtarzalne wachla-
rze. Przy wykorzystaniu zwykłych blu-
zek-t-shirt i prostych ozdób uczestnicy 
wykreowali niebanalne torby na zakupy.
W trakcie zajęć manualnych, seniorzy 
nauczyli się tworzyć świeczniki, ramki 
na obrazy, obrazy i inne elementy, 
przy użyciu form do wylewania gipsu. 
Powstałe przedmioty zostały następnie 
ozdobione kolorowymi farbami, bądź 
sprayami.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
zajęcia, podczas których seniorzy mogli 
według własnej inwencji twórczej i wła-
snego pomysłu, stworzyć łapacze snów, a 
także wcześniej wspomniane wachlarze.
Podczas spotkań z panią psycholog była 
możliwość skorzystania z porady i roz-
mowy indywidualnej, a także wspólnej 
dyskusji na nurtujące i charakterystyczne 
dla naszych czasów problemy, poruszono 
m. in. ważny temat depresji.
W miesiącu czerwcu nie zabrakło 
również zabaw trenujących pamięć 
oraz relaksujących, m.in.: koło fortuny, 
kalambury, czy wreszcie rozwiązywanie 
krzyżówek, wykreślanek oraz różnego 
typu innych ćwiczeń.
Wspólne rozmowy przy kawie i herbacie 
dały naszym seniorom również dużo 
radości.
Bardzo cieszymy się, że możemy się 
spotykać, być razem, rozwijać, tworzyć 
oraz przede wszystkim wspierać w dość 
niełatwym teraz dla nas czasie. Miejmy 
nadzieję, że wszystko będzie dobrze, 
czego Wszystkim serdecznie życzymy!!!

E.K

Z życia Klubu Senior+

Wspólne prace manualne zbliżają i dają radość

Torby na zakupy-praktyczne dzieła 
sztukiJedno z wielu dzieł seniorów

Osoby w trudnej sytuacji mogą 
znaleźć nieodpłatną, profesjo-
nalną pomoc w jednym z 1500 
punktów w całej Polsce.
Kto może otrzymać pomoc?
• każda osoba w trudnej sytuacji 
życiowej w każdej życiowej 
sprawie, w tym między inny-
mi w sprawach majątkowych, 
socjalnych, mieszkaniowych, 
konsumenckich, rodzinnych, 
czy pracowniczych;
• osoby samozatrudnione – oso-
by prowadzące jednoosobową 
działalność gospodarczą (nie 
zatrudniające pracowników 
przez minimum 12 miesięcy) 
mogą liczyć na pomoc również 
z wnioskami do ZUS, Urzędu 
Skarbowego, Urzędu Pracy.
Co otrzymasz zgłaszając się do 
punktu?
• profesjonalną pomoc prawni-

ka, wykwalifikowanego dorad-
cy, mediatora;
• informację o twoich prawach i 
obowiązkach w danej sytuacji;
• wskazanie sposobu rozwią-
zania twojego problemu praw-
nego;
• pomoc w sporządzeniu pism i 
wniosków.
Gdzie szukać pomocy?
• przez Internet: na stronie www.
np.ms.gov.pl;
• przez telefon: numer telefonu 
najbliższego punktu pomocy 
znajdziesz na stronie interneto-
wej twojej gminy lub starostwa 
powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skiero-
wana do osób, które nie są w 
stanie ponieść kosztów pomocy 
odpłatnej.

Skorzystaj z nieodpłatnej
pomocy prawnej

Z inicjatywy Dariusza Iwanowskiego.Lubsko pompowało dla małej MII

POMOC DLA MIIPOMOC DLA MII

W dwie ostatnie niedziele 
sierpnia oraz pierwszą 
niedzielę września odbędą 
się koncerty w ramach 
22 Festiwalu Muzyki 
Kameralnej i Organowej 
Lubsko-Forst 2020.

Dwa pierwsze koncerty odbędą się w 
Lubsku w kościele pw. Nawiedzenia 
NMP. 23 sierpnia wystąpią: wioloncze-
lista Łukasz Dziedziak – uznany młody 
artysta studiujący obecnie w Conserva-
torio di musica „Claudio Monteverdi” w 

Bolzano oraz organista Henryk Jan Botor 
– jeden z najwybitniejszych polskich 
improwizatorów organowych, pedagog 
Akademii Muzycznej w Krakowie.
Wykonawcami drugiego koncertu 30 
sierpnia będą: gitarzysta Robert Horna – 
ceniony solista i kameralista, zaliczany do 
czołówki polskich gitarzystów klasycz-
nych, wykładowca Akademii Muzycznej 
im. S. Moniuszki w Gdańsku i organista 
Tomasz Zebura – młody wirtuoz, absol-
went wyższych czelni muzycznych w 
Polsce, Niemczech i Szwajcarii, a obecnie 
organista kościoła św. Józefa w Zurychu.

Festiwal zakończy 6 września koncert w 
Forst w kościele ewangelickim pw. św. 
Mikołaja. Usłyszymy zespół kameralny 
złożony z pedagogów Akademii Muzycz-
nej im. I. G. Paderewskiego w Poznaniu: 
skrzypaczki Aleksandry Bryły i klawesy-
nistki Marii Banaszkiewicz-Bryły. Przy 
organach zasiądzie Karol Mossakowski 
– absolwent Konserwatorium Narodowe-
go w Paryżu oraz wykładowca Wyższej 
Szkoły Muzycznej w San Sebastián w 
Hiszpanii.
Na wszystkie koncerty wstęp wolny.
Serdecznie zapraszamy!

22 Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej
Lubsko-Forst 2020
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i Andrzej Kasperczak.
Pięknym gestem podczas spotkania 
było złożenie życzeń naszej dostojnej 
jubilatce Stanisławie Kowalskiej. Dnia 
16 czerwca odbyło się zebranie ogólne 
na sali widowiskowej LDK. Omó-
wiono wiele spraw organizacyjnych, 
a członkowie Klubu Seniora dostoso-
wali się do wszystkich zaleceń sani-
tarnych. Sympatycznym elementem 
działań Klubu Seniora było spotkanie 
nad zalewem Karaś, zorganizowane 
23 czerwca. Klubowicze czekali na 
nie od dawna, ponieważ ze względu na 

ograniczenia epidemiczne nie mogli 
się spotykać w dużym gronie. Weso-
ło świętowali Powitanie lata, Dzień 
Ojca i Dzień Solenizantów drugiego 
kwartału. Do tańca grał zespół To My. 
Zarząd i Seniorzy bardzo dziękują 
panu dyr. OSiR- u i wszystkim, którzy 
przyczynili się do zorganizowania 
tego wspaniałego spotkania.

B.C

 LUDZIE,  WYDARZENIA  LUDZI E,  WYDARZENI A 

Siedemdziesiąt sześć lat 
temu Polacy po raz kolejny 
udowodnili światu, że o 
wolność walczyć potrafią.

Zanim zacznę przedstawiać argumenty 
zarówno zwolenników, jak i przeciwni-
ków Powstania Warszawskiego, które 
bez wątpienia było najdramatyczniejszym 
zrywem niepodległościowego w najnow-
szej historii Polski, chciałbym przybliżyć 
nieco sytuację międzynarodową u progu 
lata 1944.
Od września 1943 było do przewidzenia, 
że państwa osi tej wojny już nie wgra-
ją. Za przełom w II wojnie światowej 
uważna się powszechnie bitwę na Łuku 
Kurskim ( największą bitwę pancerną 
w historii), stoczoną pomiędzy 5 lipca a 
23 sierpnia. Ostatnia próba odzyskania 
przez III Rzeszę przewagi na froncie 
wschodnim zakończyła się totalną klęską 
jej wojsk. W czasie, gdy dwie największe 
armie pancerne toczą decydującą o losie 
wojny w Europie batalię, wojska alianckie 
lądują na Sycylii, a trzeciego września na 
Półwyspie Apenińskim, co przyczyniło 
się do upadku rządu Benito Mussoliniego 
i przejścia Włoch na stronę koalicji anty-
hitlerowskiej.
Przełomem na arenie politycznym była 
konferencja „Wielkiej Trójki” (Stalina, 
Roosevelta i Churchilla) w Teheranie na 
przełomie listopada i grudnia. Już samo 
miejsce przeprowadzenia konferencji 
(Ambasada Radziecka) jasno wskazy-
wało, że w tym triumwiracie stojący na 
czele ZSRR Józef Stalin miał decydujący 
głos i z jego zdaniem liczono się najbar-
dziej. Pozostali członkowie „Wielkiej 
Trójki” robili wszystko, by na gruzach 
III Rzeszy ugrać jak najwięcej dla siebie, 
zarówno dla Franklina Delano Roose-
velta prezydenta USA, jak i Winstona 
Churchilla premiera Wielkiej Brytanii. 
Polski sojusznik, pomimo niewątpliwych 
korzyści militarnych coraz bardziej ciążył 
politycznie.
Z początkiem 1944 roku na froncie 
wschodnim zauważyć można zasadnicze 
przyspieszenie Armii Czerwonej. Na 
początku stycznia jej wojska przekraczają 
granice przedwojennej Rzeczpospolitej, 
a już w 22 lipca 1944 roku w Chełmie 
Lubelskim Polski Komitet Wyzwolenia 
Narodowego, uznawany przez Stalina 
jako rząd tymczasowy, ogłosi tak zwany 
Manifest Lipcowy. Stało się jasne, że 
główny polityczny cel akcji „Burza", któ-
rym miało być uznanie przez ZSRR Rzą-
du Rzeczypospolitej Polskiej na uchodź-
stwie jako jedynego reprezentanta Polski 
na arenie międzynarodowej zakończył się 
całkowitym fiaskiem. Do tego należy do-
dać nieudane negocjacje premiera Rządu 
Londyńskiego Stanisława Mikołajczyka 
w Moskwie pod koniec lipca 1944 roku, 
by zrozumieć decyzję dowództwa Armii 
Krajowej o podjęciu wystąpienia zbrojne-
go przeciwko Niemcom na terenie stolicy. 
Powszechnie wiadomo, że akt zbrojny, 
jakim było Powstanie Warszawskie, 
pomimo że militarnie skierowane było 
przeciwko Niemcom, to jego polityczne 
ostrze skierowane było w kierunku oku-
panta, który nadciągał ze Wschodu.
Osobiście uważam, że Powstanie War-
szawskie było nieudana próbą ocalenia 
niepodległości kraju. Próbą opłaconą zbyt 
wysoką ceną. Wszak niepodległościowy 
zryw przypłaciło życiem prawie 15 tysię-
cy powstańców. Zaś straty wśród ludności 
cywilnej miasta to wręcz hekatomba, bo 
szacuje się, że wynosiły one nawet dwie-
ście tysięcy zabitych. Dodać do tego na-

leży ponad półmilionową rzeszę cywilów 
zmuszoną do opuszczenia stolicy po klę-
sce powstania, z czego niemal 150 tysięcy 
trafiło do obozów koncentracyjnych oraz 
zostało wywiezionych na przymusowe 
roboty w głąb Niemiec. Oprócz strat lud-
ności należy dodać straty materialne. W 
wyniku walk powstańczych zniszczeniu 
uległo 25 proc. zabudowy lewobrzeżnej 
Warszawy. Kolejne 30 proc. budynków 
zostało zniszczonych przez Niemców 
już po ustaniu walk. Wszak na osobisty 
rozkaz Hitlera stolica Polski miała być 
zrównana z ziemią, czego skutkiem było 
planowe, systematyczne wyburzanie mia-
sta. Tak więc śmiało można powiedzieć, 
że tylko na skutek zrywu powstańczego 
z 1944 zniszczeniu uległo 55 procent 
zabudowy lewobrzeżnej Warszawy. 
Biorąc pod uwagę ogrom zniszczeń, 
rejon Warszawy objęty walkami po-
wstańczymi przypominał Hiroszimę po 
zrzuceniu bomby atomowej w sierpniu 
1945. Obrazując zniszczenia materialne 
warto przytoczyć cytat Normana Daviesa 
z książki „Powstanie '44”: Pod względem 
fizycznych zniszczeń -w najważniejszych 
lewobrzeżnych dzielnicach nie ocalało 
prawie nic – Warszawa przedstawiała 
obraz gorszy niż Drezno.
Do tego należy dodać niepowetowane 
straty w dziedzinie szeroko pojmowanego 
dziedzictwa narodowego w postaci dóbr 
kultury i obiektów zabytkowych zarów-
no sakralnych, jak i świeckich. Wszak 
zniszczonych zostało 647 obiektów za-
bytkowych, w tym symbol przedwojennej 
Warszawy, jakim był Zamek Królewski 
odbudowany dopiero w latach siedem-
dziesiątych. W przeliczeniu na obecną 
wartość dolara amerykańskiego straty te 
wynosiły ponad 45 miliardów dolarów.
Próbując oceniać zasadność decyzji o 
wybuchu Powstania Warszawskiego, a 
zwłaszcza skutki wynikające z totalnej 
klęski tego heroicznego zrywu, chciałbym 
najpierw postawić pytanie, czy zryw ten 
miał szansę na powodzenie. W związku 
z tym warto porównać siły walczących 
stron. Jeśli weźmie się pod uwagę sto-
sunek ilościowy, to w dniu wybuchu 
Powstania Warszawskiego przewaga 
powstańców była niemal dwukrotna. 
Szacuje się, że 1 sierpnia do walki przy-
stąpiło około dwudziestu pięciu tysięcy 
zaprzysiężonych powstańców. I watro tu 
dodać, że nie rekrutowali się oni wyłącz-
nie z żołnierzy Armii Krajowej. Do walki 
przeciw niemieckiemu okupantowi przy-
stąpili również członkowie pozostałych 
organizacji podziemnych działających 
na terenie okupowanej Polski, takich jak 
Narodowe Siły Zbrojne, a nawet Armii 
Ludowej, Związku Walki Młodych, 
Polskiej Armii Ludowej, czy Korpusu 
Bezpieczeństwa, którego członkowie 
wprawdzie wywodzili się ze struktur AK, 
jednak od 1944 poparli Krajowa Radę 
Narodową i Polski Komitet Wyzwolenia 
Narodowego. Jednak oddziały zbrojne 
tych organizacji na okres walk militarnie 
podporządkowały się dowództwo AK. W 
tym okresie w warszawskim garnizonie 
stacjonowało nieco ponad trzynaście 
tysięcy żołnierzy niemieckich wliczając 
w to żołnierzy Wermachtu, jak i człon-
ków SS, policji oraz innych formacji 
militarnych. Jednak, gdy spojrzymy na 
dysproporcje w uzbrojeniu, to cytat z pio-
senki „Pałacyk Michla” „ my na tygrysy 
mamy visy” doskonale te dysproporcje 
odzwierciedla. Tu warto podkreślić, że 
w dniu wybuchu zrywu powstańcy dys-
ponowali ilością niespełna ośmiuset sztuk 
broni maszynowej i szacuje się, że jedynie 

co dziesiąty powstaniec był uzbrojony. 
Jeszcze przed wybuchem powstania jego 
dowódca pułkownik Antonii Chruściel ps. 
Monter zaproponował, że w razie jego 
wybuchu powstańców uzbroi się w łopaty 
i kilofy, za pomocą który podczas walki 
zdobędą broń na Niemcach. Przeciwnicy 
w stłumienie powstania zaangażowali 
praktycznie wszystkie typy uzbrojenia 
z wyjątkiem okrętów marynarki wojen-
nej. Uzbrojeni praktycznie wyłącznie w 
ręczną broń powstańcy w konfrontacji z 
jednostkami pancernymi, ciężką artylerią, 
czy siejącymi spustoszenie eskadrami 
bombowców nurkujących teoretycznie 
byli bez szans. Dysproporcja w uzbroje-
niu jest jednym z głównych argumentów 
przeciwników Powstania Warszaw-
skiego, którzy twierdzą, że już sam ten 
fakt powinien świadczyć, że decyzja 
dowództwa AK o podjęciu konfrontacji 
zbrojnej z niemieckim okupantem z 
góry skazana była na porażkę i było to 
przysłowiowe porywanie się z motyką na 
Księżyc, opłacone ogromną ofiarą ludzką 
i kolosalnymi stratami materialnymi. 
Jednak w założeniu zwolenników zrywu 
powstanie miało trwać maksymalnie 
tydzień, gdyż zakładano, że wkrótce roz-
pocznie się ofensywa Arami Czerwonej, 
której organizatorzy powstańczego zrywu 
mogliby przywitać nie jako wyzwolicieli, 
tylko równoprawnych uczestników walk 
o stolicę.
Jednak decyzja o wstrzymaniu natarcia 
zapadła na Kremlu. Podjął ją osobiście 
Józef Stalin i wpływu na nią nie miało 
powstańcze dowództwo, Rząd Londyń-
ski, dowódca I Frontu Białoruskiego 
Konstanty Rokossowski, ani nawet, 
pozostali członkowie Wielkiej Trójki. Tak 
ten aspekt w „Powstaniu '44” przedstawia 
Norman Davies: ” Przywódcy podziemia 
musieli się głęboko zastanawiać, czym 
właściwie byłby „sukces” Z pewnością 
nie mogli liczyć, że uda im się bez niczyjej 
pomocy zgnieść Wermacht. Mogli mieć 
najwyżej nadzieję, że zdobędą miasto, 
albo przynajmniej jego część, a potem 
utrzymają się na tyle długo, aby doczekać 
innych decydujących wydarzeń. Oceniali, 
że wystarczy pięć- siedem dni. W tym 
czasie premier powinien zawrzeć w Mo-
skwie jakiś układ ze Stalinem. Zachodnie 
mocarstwa, dostarczą zrzutu broni, a 
może nawet dostarcza posiłków. Władze 
podziemia wyjdą z ukrycia i ustanowią 
własna administracje. A armia Czerwona 
znajdzie się w sytuacji w której będzie 
mogła podjąć ostateczny atak i usunąć 
Niemców ze sceny wydarzeń. Przewi-
dywania dowódców okazały się jednak 
nietrafne. Ofensywa Armii Czerwonej 
nie tylko zatrzymała się na Wiśle, ale 
jeszcze w początkowej fazie powstania 
Stalin zabronił udzielania powstańcom 
jakiejkolwiek pomocy. Dopiero w drugim 
miesiącu walk, gdy wiadomo było, że 
zryw zakończy się klęską, polscy piloci z 
2 pułku bombowców nocnych “Kraków” 
wchodzącego w skład I Armii Ludowego 
Wojska Polskiego dokonali zrzutów 
zaopatrzenia w postaci broni i amunicji. 
Zaś desant 3 dywizji piechoty w nocy z 
16 na 17 września miał raczej znaczenie 
symboliczne i propagandowe. Służyć 
miał rozładowaniu napięcia i złagodzeniu 
rozgoryczenia spowodowanego niemoż-
liwością pójścia z odsieczą walczącym 
powstańcom wśród żołnierzy LWP. Jeśli 
do tego doda się straty, jakie na skutek tej 
operacji poniosła 3 d p wynoszące niemal 
80 procent stanu wyjściowego zabitych 
i wziętych do niewoli przez Niemców, 
operacje tę można wręcz nazwać misją 

samobójczą.
Lotnictwo mocarstw zachodnich dokony-
wało wprawdzie zrzutów zaopatrzenio-
wych, jednak większość broni, amunicji 
i lekarstw trafiała w ręce Niemców, zaś 
załogi samolotów biorących udział w tych 
lotach nie mogły lądować na lotniskach 
opanowanych przez Sowietów, ponieważ 
skutkowałoby to automatycznym interno-
waniem samolotów wraz z ich załogami. 
Pomoc ta też miała swoją cenę. Szacuje 
się, że co czwarta załoga biorącą udział w 
lotach z zaopatrzeniem dla powstańców 
nie wróciła do bazy. Co do posiłków 
marzenie o wsparciu alianckich żołnierzy 
było czystą mrzonką. Nawet błagalny apel 
generała Tadeusza „Bora” Komorowskie-
go dowódcy AK o wysłanie z pomocą 
powstańczej Warszawie, sformowanej na 
terenie Wielkiej Brytanii 1 Samodzielnej 
Brygady Spadochronowej pod dowódz-
twem generała Stanisława Sosabowskie-
go, spotkał się z kategoryczną odmową 
władz brytyjskich.
Powstanie miało szansę zakończyć się 
sukcesem. Jednak o jego ewentualnym 
powodzeniu decydowało zaistnienie 
jednocześnie kilku czynników takich jak: 
wybranie odpowiedniego momentu jego 
wybuchu, wprowadzenie nowoczesnego 
sposobu dowodzenia, uzyskanie wspar-
cia zewnętrznego, ścisłe powiązanie z 
operacjami frontowymi Koalicji Anty-
hitlerowskiej. Do tego powstańczy zryw 
powinien być powszechny, gwałtowny 
i krótkotrwały. Czynniki te każdego 
upływającego dnia powstania działały 
niestety na korzyść Niemców. Na uzyska-
nie wsparcia zewnętrznego, czy przebieg 
działań na frontach wojny dowództwo 
powstańcze nie miało praktycznie żad-
nego wpływu i przede wszystkim te dwa 
czynniki zaważyły o klęsce heroicznego 
zrywu.
Tak więc po tygodniu walk powstań-
czych, gdy w batalii o stolicę inicjatywę 
zaczęła przejmować strona niemiecka 
wiadomo było, że bez pomocy z zewnątrz 
powstańczy zryw skazany jest na porażkę, 
a każdy następny dzień walki dawał do 
zrozumienia zarówno powstańcom, jak i 
ludności cywilnej, że porażka przeradza 
się w klęskę, a u schyłku walk nawet 
tragiczną zagładę miasta.
Nasuwa się pytanie, czy dowództwo AK 
decydując się na powstańczy zryw nie 
zdawało sobie sprawy, że jego klęska 
może przynieść niepowetowane straty 
zarówno materialne jak i wśród ludności 
cywilnej? Zapewne tak. Jednak walka o 
wolność ma bardzo wysoką cenę, a jak 
się później okazało okupacja radziecka 
trwała zdecydowanie dłużnej od okupacji 
niemieckiej. Zaś losy żołnierzy podziemia 
niepodległościowego po zakończeniu 
II wojny światowej po tym, jak Polska 
znalazła się w radzieckiej strefie wpły-
wów, wręcz przerażają. W VI rozdziale 
„Powstania '44” zatytułowanym "Vea 
victis: biada zwyciężonym” obejmującym 
lata 1944-1945 możemy przeczytać: Na 
wschód od Warszawy funkcjonariusze 
NKWD nadal polowali na powstańców 
i „nielegalny element”(...) jeśli okazało 
o się, że ten lub ów znany z nazwiska 
powstaniec – zwłaszcza jeśli był to oficer- 
znalazł się po Powstaniu w strefie sowiec-
kiej, to w ten czy inny sposób zawsze w 
końcu dostawał się pod opiekę NKWD.
Czy Powstanie Warszawskie przynosi 
chwałę, czy było dramatem dla narodu 
polskiego? To pytanie stawia do dziś 
wielu historyków. I zarówno teorie na tak 
i na nie dotyczące jego sensu mają swoich 
zwolenników. Wszak punkt widzenia 

zależy zawsze do punktu patrzenia.
Słuszność wybuchu Powstania Warszaw-
skiego oceniano zaraz po jego wybuchu. 
Słowa Stalina skierowane do premiera 
Mikołajczyka 13 sierpnia 1944 roku, w 
których powstanie nazwał nierozsądna 
straszną awantura, która kosztuje ludność 
wielkie ofiary, nikogo zapewne nie zdzi-
wią. Słowa generała Władysława Ander-
sa, który powstańczy zryw nazwał „ciężką 
zbrodnią” zarówno jego dowódców, jak i 
szeregowych powstańców mogą zaboleć. 
Zwłaszcza, gdy ma się w pamięci ofiarę 
żołnierzy dowodzonych przez Andersa 
II Korpusu Polskiego, zapłaconą za 
zdobycie Monte Casino, której efekt 
polityczny dla społeczeństwa polskiego 
był praktycznie zerowy. Wszak dla wielu 
młodych ludzi powstańczy zryw oznaczał 
tyle co być, albo nie być, bo z przeszłością 
w AK w odradzającej się pod protek-
toratem ZSRR Polsce nie było dla nich 
miejsca. Zaś stwierdzenie, że Powstanie 
Warszawskie pochłonęło kwiat pokolenia, 
które po wojnie stanowiłoby elitę kraju 
uważam za lekko mówiąc przesadzone. 
Wszak ten kwiat przez powojennych 
namiestników Stalina traktowany był 
jak chwast, który w najlepszym razie 
znajdował miejsce w sowieckich łagrach, 
zaś często kończył z kulą w tyle głowy 
w zbiorowej mogile jako NN. I parząc 
na powstanie z tej perspektywy śmiało 
można powiedzieć, że było ono chwa-
lebnym zrywem narodu, który jak żaden 
w Europie, pomimo fatalnego położenia 
geopolitycznego, o swą wolność umiał się 
zawsze upomnieć. Chwalebnym jest fakt, 
że w obliczu wspólnego wroga Polacy 
potrafili się zjednoczyć, bez względu na 
to, czy popierali Rząd Londyński, czy 
Krajową Rad Narodową.
Dramatem, czy wręcz nawet tragedią dla 
walczących była postawa sojuszników, 
którzy w obronie własnych interesów 
skazali powstańców na klęskę. Na pewno 
dramat przeżywali też szeregowi żoł-
nierze I Armii LWP bezczynnie stojący 
na praskim brzegu Wisły. Powstanie 
Warszawskie było wręcz koszmarem 
dla ludności cywilnej i zdarzało się 
niejednokrotnie, że cywile złorzeczyli 
powstańcom, obwiniając ich za ogrom 
nieszczęść wynikających z przebiegu 
walki. Chwilowa euforia pierwszych dni, 
gdy poczuli się wolni, szybko ustąpiła 
dramatyzmowi powstańczej rzeczywi-
stości. Dramatem jest obraz Warszawy, 
która przypominała miasto widmo w dniu 
wkroczenia doń 17 stycznia 1945 wojsk 
Armii Czerwonej, gdy już praktycznie 
nie było co wyzwalać. Na koniec warto 
postawić pytanie z tak zwanej historii al-
ternatywnej, jak oceniano by powstańczy 
zryw, gdyby pomimo tak ogromnych strat 
zarówno wśród żołnierzy, mieszkańców 
stolicy oraz ogromnych zniszczeń po-
wstanie okazało się sukcesem? Jednak 
jest to pytanie czysto retoryczne.
Do dziś Powstanie Warszawskie inspi-
ruje artystów z dziedziny filmu, muzyki, 
czy sztuk pięknych. Wystarczy wspo-
mnieć film Wajdy “Kanał” z końca lat 
pięćdziesiątych. Osobiście uważam ten 
film za perełkę nie tylko polskiego, ale 
wręcz światowego kina. Dramaturgia 
tego obrazu przeraża nawet przeciętnie 
wrażliwego odbiorcę do tego stopnia, że 
aż boli. Wszak emanuje z niej odwieczna 
prawda o polskich zrywach powstań-
czych, z której wynika, że Polacy jedno 
co naprawdę umieją, to najpiękniej na 
świecie przegrywać. 

Adam Bolesław Wierzbicki

POWSTANIE WARSZAWSKIE CHWALEBNY ZRYW, CZY DRAMAT NARODU POLSKIEGO?

Jestem przy ulicy Budowlanych w 
Lubsku. Umówiłem się na wywiad z 
doktorem Rafałem Rafalskim oraz jego 
współpracownikami lek. wet. Danielem 
Azarowskim i lek. wet. Małgorzatą Kra-
wiec, przed siedzibą nowej Przychodni 
Weterynaryjnej. Przede mną robiący 
wrażenie obiekt, który niegdyś służył 
jako biurowiec Komunalnego Przedsię-
biorstwa Robót Budowlanych (w którym 
pracował mój wujek), potem dyskoteka 
ZOO, a obecnie nowoczesna klinika we-
terynaryjna o świetnej nazwie DR ZOO.
Gdy wchodzę do obiektu, ukazuje się 
przede mną przestronna recepcja, gdzie z 
powodzeniem można oddzielić pacjentów 
psich i kocich, aby zminimalizować kon-
takt tych gatunków zwierząt. Z recepcji 
możemy przejść bezpośrednio do dwóch 
głównych gabinetów przyjęć, gabinetu 
USG/RTG oraz obszernej i sterylnej sali 
operacyjnej. Następnie wchodzę do części 
szpitalnej i hotelowej. W części hotelowej 
zauważyłem miejsce przeznaczone do 
pielęgnacji zwierząt, zwłaszcza dużych 
ras. Jak wspominają oprowadzający mnie 
gospodarze: „zdecydowaliśmy się na ta-
kie posunięcie ze względu na dość częste 
pytania ze strony naszych klientów o spa 
dla dużych ras psów, którego w naszym 
regionie brakuje.”
Przechodzę dalej do pomieszczenia, które 
będzie pełnić funkcje ambulatorium. 
Stworzono je specjalnie, aby właściciel 
i jego pupil mogli razem przebywać w 
trakcie podawania kroplówki.
W przychodni oprócz wyżej wymienio-
nych, będą znajdować się liczne pomiesz-
czenia z przeznaczeniem na laboratoria.
Zmierzając po schodach, na półpiętrze 
przez okno widzę teren, na którym 
znajdują się liczne kojce dla piesków. 
Następne piętra przeznaczone są na 
centrum konferencyjno-szkoleniowe. 
Dowiedziałem się, że będą odbywały się 
tu szkolenia dla lekarzy weterynarii oraz 
techników weterynarii, aby mogli oni po-
szerzać swoją wiedzę i umiejętności. Nasi 
lubscy weterynarze chętnie biorą udział 
w takich formach pogłębiania  wiedzy, 
które zazwyczaj odbywają się dość da-
leko. Stąd też pomysł stworzenia takiego 
centrum w naszym województwie, aby 

nie trzeba było 
przemierzać ta-
kich odległości.
Po skończonej 
lustracji obiek-
tu usiedliśmy 
wszyscy na 
w y g o d n e j 
kanapie w re-
cepcji, aby do-
kończyć naszą 
rozmowę na 
temat nowej 
przychodni i 
nurtujących nas 
pytań o tematy-
ce weterynaryj-
nej. Pierwsze, 
które padło z 
moich ust to:
ML: Skąd pomysł na taki obiekt?
LW: Medycyna weterynaryjna rozwija 
się w galopującym tempie. Aby sprostać 
oczekiwaniom naszych klientów i sku-
tecznie pomagać zwierzętom muszą być 
do tego spełnione odpowiednie warunki. 
Przestrzeń naszej lecznicy będzie nam 
umożliwiała współpracę ze specjalistami 
z dziedzin weterynarii takich jak: okulisty-
ka, neurologia czy kardiologia.
ML: W takim razie z kim Państwo 
jeszcze współpracują?
LW: W ramach naszej działalności obsłu-
gujemy większość gmin naszego powiatu. 
Współpraca ta polega na szybkiej inter-
wencji i pomocy zwierzętom domowym 
i dzikim w różnych zdarzeniach. Oprócz 
tego ściśle współpracujemy z organizacja-
mi prozwierzęcymi takimi jak:
- Przystań na cztery łapy i Marta Cho-
dała, która robi bardzo dużo dobrego dla 
kocich pacjentów
- OTOZ Animals- Magdalena Drosik, 
Malwina Stańczyk i Justyna Jankow-
ska
- Żarskie stowarzyszenie Aport Jolanta 
Jureczko
- Dog Szkoła dla psów Piotr i Krzysz-
tofa Jakubowscy
- Żagańskie Stowarzyszenie Zwierzo-
luby
- Fundacja Oczami Kota.
Poza tym świadczymy usługi wetery-

naryjne w Schronisku dla bezdomnych 
zwierząt w Żarach oraz w mieście Forst.
ML: Czy jeździcie Państwo do dużych 
zwierząt?
LW: Oczywiście. To dział doktora Rafała
RR: Praca z dużymi zwierzętami jest 
samą przyjemnością. Zwierzęta gospo-
darskie są dla mnie przewidywalne, 
wiem, czego się po nich spodziewać, a 
bazując na doświadczeniu i swych umie-
jętnościach robię wszystko, by im pomóc. 
Według mnie leczenie dużych zwierząt, 
zwłaszcza krów, to prawdziwa weteryna-
ria. W tej dziedzinie pomaga nam kolega 
technik weterynarii Mietek Kowal.
ML: Zajmujecie się państwo dzikimi 
zwierzętami. Proszę o kilka rad dla 
naszych czytelników.
LW: Napotykając młode „niesamodziel-
ne” zwierzęta w naturalnym środowisku 
bytowania, nie powinniśmy zabierać 
ich ze sobą, ponieważ matka takiego 
malucha może być gdzieś w pobliżu i 
nas obserwować. Inaczej postępujemy w 
przypadku zwierząt chorych i rannych. 
Najprostszą metodą pomocy jest zgłosze-
nie faktu Policji, która jest zobowiązana 
poinformować bezpośrednio nas albo 
odpowiedzialne za to instytucje. Warto w 
jakiś sposób zabezpieczyć takie zwierzę 
przed ewentualna ucieczką do momentu 
przyjazdu policji lub lekarza weterynarii 
na miejsce. Zasada ta obowiązuje zarów-
no przy pomocy zwierzętom dzikim jak i 
domowym, które uległy zdarzeniu. 
Kategorycznie zabrania się dotykania, 
przykrywania, karmienia, pojenia dzikich 
zwierząt, ponieważ są to bodźce trauma-

tyczne dla tych stworzeń i mogą wręcz 
im zaszkodzić.
ML: Niezwykłym stresem dla właści-
cieli zwierząt jest rozstanie się z wielo-
letnim przyjacielem, często członkiem 
rodziny.
LW: W świetle przepisów zwierzę pod-
dane eutanazji czyli nieżywe musi być 

poddane „utylizacji”, albo pogrzebane 
w miejscach do tego przeznaczonych, 
tak zwanych „grzebowiskach”. Drugi 
przypadek jest niemożliwy, ponieważ 
w naszej okolicy brak powiatowego 
czy gminnego cmentarza dla zwierząt. 
Również na godną kremacje pupila w 
naszym regionie nie mamy co liczyć, 
jest nam niezmiernie przykro, że brak 
zrozumienia i wyobraźni niektórych 
mieszkańców Lubska zniweczyło po-
wstanie krematorium dla zwierząt do-
mowych (psów i kotów). Wielokrotnie 
w naszej drugiej lecznicy w Zasiekach 
byliśmy świadkami cywilizowanego 
postępowania z nieżywymi zwierzętami. 
Osobiście przyjeżdża zakład pogrzebowy 
po zwłoki, które zabiera do jednego z 
dwóch dostępnych krematoriów dla ma-

łych zwierząt w Forst. Razem z kolegami 
lek. wet. Kaliną Adamkiewicz, lek. 
wet. Michałem Adamkiewiczem, lek. 
wet. Piotrem Czernichowskim, którzy 
pracują w lecznicy w Zasiekach życzymy 
sobie i właścicielom zwierząt aby taka 
forma pożegnania była możliwa też u nas. 
ML: Czego państwu życzyć na przy-
szłość?
LW: Zawodowo chcielibyśmy sobie 
życzyć spokojnej pracy, zadowolonych 
klientów i ich pupili, a od czasu do czasu 
wolnej soboty czy niedzieli. 
ML: Dziękujemy Państwu za rozmowę 
i życzymy ogromu sukcesów w życiu 
prywatnym i zawodowym.

I.G.

PS.
W czasie rozmowy, doktor Rafał Rafalski 
wspomniał, że warto byłoby zorganizo-
wać spotkanie Burmistrza miasta Lub-
sko Janusza Dudojcia, i Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Lubsko Leszka Banacha 
w sprawie utworzenia na terenie Gmi-
ny Lubsko azylu dla chorych dzikich 
zwierząt. My jako lubscy weterynarze 
będziemy dbać o nie – powiedział 
doktor Rafalski, a Nadleśnictwo stwo-
rzy warunki, by dochodziły do pełni 
zdrowia i w odpowiednim momencie 
wracały do środowiska naturalnego. Jest 
też wielu znanych nam wolontariuszy , 
którzy wsparliby tę inicjatywę. To byłaby 
świetna forma współpracy. Z tego byłyby 
wymierne korzyści, a moja firma - mówi 
dr Rafalski - wszystko zorganizuje.

Z szacunku do czworonożnych pacjentów i ich właścicieli

Doktor Rafał Rafalski

Budynek nowej Kliniki przy ul Budowlanych Sala operacyjna w nowej klinice

Szop pracz Zośka

Po długiej przerwie spowodowanej pan-
demią rozpoczęło swoja działalność 
Stowarzyszenie Klub Seniora w Lubsku, 
działające przy Lubskim Domu Kultury.  
Na zebraniu sprawozdawczym 9 czerwca 
2020r. został skompletowany Zarząd. W 
wyniku wyborów Stanowiska zostały 
rozdzielone następująco: Prezes - Krystyna 
Barbara Czerniawska, Sekretarz - Kazimie-
ra Baworowska, Skarbnik - Halina Perkow-
ska, Członkowie Zarządu - Krystyna Łanda 

Klub Seniora

Obecny Zarząd Pamiatka ze spotkania nad zalewem Karaś

Z naszą Jubilatką Stasią Kowalską
Powitanie Seniorów po okresie 
pandemii. W tle zespół TO MY
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PRAWIE MILION ZŁOTYCH DLA LUBSKA!

 LUDZIE,  WYDARZENIA  LUDZI E,  WYDARZENI A 

To wielki sukces, który cieszy przede 
wszystkim kierownictwo i podopiecz-
nych Środowiskowego Domu Samopo-
mocy!Gmina Lubsko otrzymała kolejne 
dofinansowanie (tym razem w kwocie 
930.270 zł) na przygotowanie nowej siedzi-
by podopiecznym Środowiskowego Domu 
Samopomocy, która będzie się mieściła na 
parterze budynku przy al. Wojska Polskiego 
2a (dawny USC), gdzie już z powodzeniem 
funkcjonuje Klub Senior+. Podpisanie 
umowy, dotyczącej finansowania zadań 
związanych z rozwojem sieci ośrodków 
wsparcia, było ważnym wydarzeniem nie 
tylko dla Lubska, ale także dla Wojewody 
Lubuskiego Pana Władysława Dajczaka, 
który z tej okazji przybył osobiście do 
naszego miasta! Spotkanie zorganizowane 
6 lipca nad zalewem Karaś zrobiło na Wo-
jewodzie pozytywne wrażenie.Wojewoda 
W. Dajczakpodziękował za zaproszenie i 
pogratulował Burmistrzowi Lubska sku-
teczności w działaniu, deklarując jedno-

cześnie dalsze wsparcie. Przypominamy, 
że w ramach dofinansowania na utworzenie 
Klubu Senior+ Gmina Lubsko otrzymała 
w 2019 roku 145.354 zł, a w 2020 roku 
kolejne dofinansowanie w kwocie 44.000 
zł na funkcjonowanie Klubu.Realizacja 

obecnego zadania będzie polegała na 
przebudowie pozostałej części parteru i 
dostosowaniu pomieszczeń do potrzeb 
ŚDS. Zakończenie inwestycji planowane 
jest do końca 2020 roku. W ramach prac 
inwestycyjnych zostanie wykonana prze-

budowa części budynku przy al. Wojska 
Polskiego 2a w Lubsku wraz ze zmianą 
sposobu użytkowaniana cele użyteczności 
publicznej, tj. po prawej stronie parteru, 
zostanie wykonana przebudowa pomiesz-
czeń i dostosowanie ich na cele działalności 

Środowiskowego Domu Samopomocy w 
Lubsku. Jednocześnie, w ramach zagospo-
darowania obiektu, za budynkiem zostanie 
wykonany taras z ogródkiem. Planowane 
do wykonania prace (w zł brutto): roboty 
sanitarne – 371.558 zł; roboty elektryczne 
– 83.983 zł; roboty budowlane – 523.091 
zł; wyposażenie - 55.000 zł. W kolejnych 
latach planuje się także zagospodarować I 
piętro budynku m.in. na siedzibę ogniska 
muzycznego i salę koncertową. Miłe spo-
tkanie nad zalewem „Karaś” urozmaiciły 
profesjonalne występy młodych artystów. 
O poczęstunek zadbali podopieczni Środo-
wiskowego Domu Samopomocy i Warszta-
tów Terapii Zajęciowej oraz Tawerna ZOR-
BA. Imprezę, na której pojawili się radni, 
przedsiębiorcy, szefowie lokalnych spółek 
i przedstawiciele Koła Wędkarskiego nr 1  
współorganizowali pracownicy Urzędu 
Miejskiego, Ośrodka Sportu i Rekreacji 
oraz Lubskiego Domu Kultury.

M. Sienkiewicz

Spotkanie odbyło się nad zalewem Karaś Nie zabrakło uczestników ŚDS i WTZ

W budynku po byłym USC powstanie też siedziba dla ŚDS Jak widać Klub Senior+ jest bardzo aktywny

Pomimo funkcjonowania 
Programu Postępowania 
Naprawczego, który ograniczył 
m.in. wydatki na inwestycje 
Gmina Lubsko zrealizowała 
wiele dodatkowych zadań. 
Nie przeszkodziła w tym 
również skomplikowana 
sytuacja związana z epidemią. 
Najlepszym podsumowaniem 
tego okresu jest opinia 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
z dnia 17 czerwca 2020 roku, 
która brzmi: „Pozytywnie należy 
ocenić dotychczasowe działania 
podjęte przez Gminę Lubsko, 
w szczególności w aspekcie 
terminowej spłaty zobowiązań 
z tytułu kredytówi pożyczek 
oraz zobowiązań wymagalnych, 
przy jednoczesnym zachowaniu 
płynności finansoweji zdolności 
do realizacji obligatoryjnych 
zadań publicznych”. Poniżej 
prezentujemywiększość 
wykonanych i 
realizowanychinwestycji oraz 
zadań fakultatywnych, czyli 
nieobowiązkowych. 

Adaptacja pomieszczeń na Przedszkole 
nr 3 w budynku Szkoły Podstawowej nr 3
- Trzeba zacząć od tego, że budynek Przed-
szkola nr 3 przy ul. Baśniowej był w bardzo 
złym stanie technicznym i wymagał grun-
townego remontu. Były wydane zalecenia 
m.in. w zakresie wymiany stolarki okiennej 
i drzwiowej. We wcześniejszych latach Gmi-
na Lubsko starała się o środki zewnętrzne 
na przebudowę przedszkola, jednak bez 
pozytywnego rezultatu. Obejmując funkcję 
Burmistrza zastałem taką oto sytuację, że 
nie było opracowanej dokumentacji na 
przeniesienie Przedszkola nr 3 do budynku 
po Szkole Podstawowej nr 2, choć o takim 
rozwiązaniu mówiono. Nie była wszczęta 
żadna procedura. Sprawę skonsultowałem 
wówczas z budowlańcami i projektantami, 
którzy jednogłośnie wskazywali, że budynek 
Szkoły Podstawowej nr 2 nie spełnia wyma-
gań dla obiektu wychowania przedszkolnego 
a koszty adaptacji będą wysokie. Lepszym 
obiektem okazała się Szkoła Podstawowa 
nr 3. Na tej podstawie podjęto decyzję o 
przeniesieniu Przedszkola nr 3 do budynku 
Szkoły Podstawowej nr 3. Mieliśmy bardzo 
mało czasu na opracowanie potrzebnej do-
kumentacji projektowo-kosztorysowej i na 
realizację robót. Ale udało się i od września 
2019 roku dzieci mogły rozpocząć nowy rok 
szkolny już w nowej siedzibie przedszkola – 
wyjaśnia Burmistrz Janusz Dudojć.
Chocicz
Uregulowanie spraw związanych z syste-
mem kanalizacji przy budynkach gminnych, 
w tym budowa szamba oraz odwodnienie 
drogi powiatowej podczas jej przebudowy.
Ścieżka rowerowa przy „Karasiu”
Uregulowanie spraw własności gruntów i 
przejęcie od Krajowego Ośrodka Wspar-
cia Rolniczego części działki pod ścieżkę 
rowerową od zalewu „Karaś” do drogi 

wojewódzkiej, w ramach II etap realizacji 
projektu ścieżki. Burmistrz Lubska Janusz 
Dudojć podpisał 01.08.2019 r. akt notarialny 
dotyczący nieodpłatnego przeniesienia na 
rzecz Gminy Lubsko działek oznaczonych 
numerami 32/3 oraz 33/7 
z przeznaczeniem na drogę. Nabycie działek 
było niezbędne, by umożliwić zmianę prze-
biegu odcinka ścieżki rowerowej, budowanej 
przez Powiat Żarski ze ścieżką w kierunku 
Brodów. Działanie to znacznie poprawiło 
bezpieczeństwo korzystania z infrastruktury.
Wykonanie archiwum zakładowego
Adaptacja pomieszczeń w sali przy ul. 
Tkackiej i wykonanie dokumentacji projek-
towej wraz 
z robotami budowlanymi.Dotychczasowe 
archiwum zakładowe Urzędu Miejskiego 
mieściło się w pomieszczeniach piwnicznych 
budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 3 i nie 
spełniało wymagań.Dzięki podjętym pracom 
już niebawem archiwum zakładowe Urzędu 
Miejskiego w Lubsku zacznie funkcjonować 
w nowym miejscu, spełniającym wszelkie 
wymagania wynikające z obowiązujących 
przepisów prawa.
Odnowienie trasy dojazdowej ścieżki 
wzdłuż rzeki Lubszy i dojazdu do ką-
pieliska „Nowiniec”, wraz z wykonanie 
mostku nad kanałem
Gmina Lubsko przy współpracy z PGKiM 
Sp. z o.o. prowadzi cykliczne prace porząd-
kowo-rewitalizacyjne, których celem jest 
odkrywanie dawnych ścieżek i szlaków. 
W 2020 roku została odtworzona trasa 
prowadząca skrótem z ulicy Baśniowej do 
ul. Traugutta. Obecnie mieszkańcy Lubska 
mogą krótszą trasą w otoczeniu walorów 
przyrody dostać się szybciej np. do targo-
wiska czy centrum miasta.W 2019 r. została 
wykonana ścieżka pieszo-rowerowa, która 
wzdłuż rzeki Lubszy prowadzi z Lubska 
nad zalew w Nowińcu. Położenie ścieżki 
jest atrakcyjne przyrodniczo a oddalenie od 
tras ruchu zapewnia bezpieczeństwo i spokój.

Zapewnienie przewozów autobusowych 
w miesiącach lipiec-sierpień 2020 r. z te-
renów wiejskich m.in. dowozy do LDK-u 
i zbiornika „Nowiniec”
Od 1 lipca 2020 roku ruszyły kursy autobu-
sów z Lubska przez miejscowości wiejskie 
do Lubska i z powrotem. Uruchomione 
zostały trzy trasy. Autobus kursuje także do 
kąpieliska w Nowińcu.
Przystąpienie do uregulowania spraw 
własnościowych, związanych z ujęciem 
wodnym w obrębie miejscowości Dłużek 
– dopływ wód do zalewu „Karaś”
Nie trzeba nikogo przekonywać, że zarówno 
zalew „Karaś”, jak i tereny okalające go 
są perełką Lubska. Znajdują się tam m.in. 
studnie artezyjskie, które według map, 
jakie posiada Spółka „Lubskie Wodociągi 
i Kanalizacja”, były kiedyś źródłem dostar-
czania wody pitnej mieszkańcom miasta. 
Te podziemne budowle, wykonane z cegły 
klinkierowej, to ponad 100-letnie instalacje 
hydrotechniczne, doskonale zachowane, któ-
re w ostatnim czasie oczyściła, udrożniła i za-
bezpieczyła Spółka LWiK. Przeprowadzone 
badania wody wykazały pozytywne wyniki. 
Burmistrz Lubska Janusz Dudojć prowadzi 
rozmowy z Nadleśnictwem Lubsko w celu 
przejęcia terenu, na którym znajdują się 
studnie. W niedalekiej przyszłości stanie się 
to nieprzeciętną atrakcją turystyczną nasze-
go miasta, a źródła zasilą m.in. planowaną 
budowę basenu.
Rozpoczęcie prac planistycznych w obrę-
bie wiatraków tzw. 10H, gdzie do końca 
lipca wykonywane jest zestawienie tere-
nów do objęcia ich miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego pod 
budownictwo mieszkaniowe
Lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej w 
sąsiedztwie elektrowni wiatrowych zgodnie z 
ustawą z dnia 20 maja 2016r. o inwestycjach 
w zakresie elektrowni wiatrowych jest moż-
liwe w odległości równej, bądź większej od 
dziesięciu wysokości „wiatraka”.Uzyskanie 

decyzji o warunkach 
zabudowy dotyczącej 
budynku mieszkalnego 
albo budynku o funk-
cji mieszanej, w skład 
której wchodzi funkcja 
mieszkaniowa w strefie 
mniejszej niż 10H jest 
niemożliwe. Zgodnie z 
art. 15 ww. ustawy w 
ciągu 72 miesięcy od 
dnia wejścia w życie 
ustawy (16 lipca 2016r.) 
dopuszcza się uchwa-
lanie planów miejsco-
wych, przewidujących 

lokalizację budynku mieszkalnego albo 
budynku o funkcji mieszanej, w skład której 
wchodzi funkcja mieszkaniowa, na podsta-
wie przepisów dotychczasowych. Wobec 
powyższego planowane jest uchwalenie 
planu miejscowego, przewidującego lokali-
zację budynków mieszkalnych na terenach 
objętych oddziaływaniem „wiatraków”. 
Właścicieli nieruchomości, którzy zamierza-
ją budować budynki mieszkalne na obszarze 
oddziaływania elektrowni wiatrowych, prosi 
się o składanie wniosków.
Wydawanie decyzji środowiskowych 
związanych z budową farm fotowolta-
icznych
W sumie od 2019 r. złożono 12 wniosków.
Zorganizowanie uroczystości gminnych: 
Dni Lubska, Jarmark Dożynkowy i Jar-
mark Bożonarodzeniowy
Pomimo Programu Postępowania Napraw-
czego oraz braku w budżecie Gminy Lubsko 
środków na promocję, dzięki pomocy spon-
sorów oraz podległych jednostek, udało się 
zorganizować ww. wydarzenia. Stały się one 
okazją do spędzenia czasu wspólnie z miesz-
kańcami, a także do spotkań z partnerami 
biznesowymi oraz z zagranicy.
Sprzedaż działek pod inwestycje na 
strefie przemysłowej pod Górzynem oraz 
aktualizacja studium uwarunkowań prze-
strzennych i planów zagospodarowania 
terenu dla ułatwienia inwestowania na 
terenie gminy Lubsko 
Dotychczas sprzedano trzy działki na strefie. 
W 2020 roku sprzedano działkę firmie KTK 
Iwaniccy Sp. z o.o.Spółka Komandytowa z 
Lubska, która planuje przeniesienie zakładu 
działającego obecnie przy ul. Dojazdowej, 
a docelowo jego rozwój oraz rozszerzenie 
prowadzonej obecnie działalności.
Wsparcie stowarzyszeń i klubów sporto-
wych w 2019 roku
Pomimo Programu Postępowania Napraw-
czego udało się wesprzeć finansowo organi-

zacje pozarządowe 
na kwotę przeszło 
200 000 zł.
Wsparcie w zorga-
nizowaniu nowej 
karetki dla Pogoto-
wia  Ratunkowego 
w Lubsku
- Pomijając Żary, 
Lubsko jest jedyną 
gminą w powiecie 
żarskim, która ma 
pogotowie oraz 
nocną 
i świąteczną opiekę 
zdrowotną. Usługi 

są świadczone przez 105 Szpital Wojskowy 
w Żarach.  
W grudniu 2019 roku pogotowiu w Lubsku 
została przekazana nowa karetka. Budzi to 
moją satysfakcję, gdyż jeszcze jako Starosta 
Żarski zainicjowałem to przedsięwzięcie. 
Dziś Lubsko ma 
2 karetki. Uważam, że mieszkańcy naszej 
gminy mają zapewnioną opiekę zdrowotną 
na bardzo wysokim poziomie – przekonuje 
Burmistrz Lubska Janusz Dudojć.
Wykonanie ekologicznej inwestycji na 
zalewie „Karaś”
Na zlecenie Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Lubsku i przy wsparciu tej inicjatywy 
przez Burmistrza Lubska Janusza Dudojcia, 
Spółka LWiK profesjonalnie przeprowadziła 
ekologiczną inwestycję na terenie przystani 
zalewu „Karaś”. Polegała ona na wykonaniu 
infrastruktury technicznej wraz z instalacją 
przepompowni, mini-oczyszczalni oraz 
systemu monitoringu. Dzięki temu ścieki 
odprowadzane są obecnie do systemu kana-
lizacji,co docelowo zapewni bezpieczeństwo 
sanitarne planowanej budowy basenu.
Promowanie pozostawienia w Lubsku 
poradni chirurgicznej i ginekologicznej
Dzięki pomocy i wsparciu Jolanty Dankie-
wicz- Prezes Szpitala Na Wyspie w Żarach, 
udało się znaleźć podmiot, który wyraził chęć 
złożenia w ogłoszonym w 2019 roku przez 
Lubuski NFZ konkursie oferty na prowadze-
nie poradni chirurgicznej w Lubsku. Obecnie 
chirurgia podlega pod „Intramed” Stanisław 
Bojkowski z Lubska.Z punktu widzenia pa-
cjenta, nic się nie zmieniło. Poradnia działa w 
tym samym miejscu (Lubsko, ul. Poznańska 
2), w tych samych terminach oraz z tą samą 
kadrą (nadal lekarzem prowadzącym jest 

Zbigniew Brzeziński). Od czerwca 2020 
roku w lubskiej poradni ginekologiczno – po-
łożniczej przyjmuje pacjentów nowy lekarz 
ginekolog Justyna Kuczkowska. Dodatkowo 
poradnia została doposażona w nowe USG.
Wystąpienie do KOWR-u o przejęcie 
przez Gminę Lubsko budynku pałacu na 
cele statutowe
PAŁAC W DŁUŻKU to przykład perły 
architektury, których jest w naszej gminie 
wiele. Pałac stanowiący symbol architekto-
nicznego kunsztu wcześniejszych pokoleń, 
dziś traci swój majestat. Zbudowany w XVII 
wieku budynek usytuowany został na skraju 
krajobrazowego parku z XVIII-XIX wieku. 
W 1858 roku tutaj przyszła na świat Augu-
sta Wiktoria, córka Friedricha Christiana 
Augusta, panującego księcia Schleswig-Hol-
stein, późniejsza żona Wilhelma II, cesarza 
Niemiec. Obiekt przebudowano w drugiej 
połowie XIX wieku, kiedy nowy właściciel 
majątku Fedor von Tschirschky przekształcił 
dwór w Pałac, nadając mu formę neogotycką. 
Po 1945 roku pałac był częścią PGR. Wy-
dzielono w nim biura oraz mieszkania, za-
siedlając na jego terenie napływową ludność. 
Po likwidacji PGR znalazł się w zarządzaniu 
Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu 
Państwa. Obecnie jest własnością Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), któ-

ry od lat próbuje sprzedać nieruchomość. W 
tym roku Burmistrz Lubska Janusz Dudojć 
wystąpił z pismem do KOWR-u o nieod-
płatne przekazanie zabytku na rzecz Gminy 
Lubsko. W odpowiedzi uzyskano informację, 
iż jest on wystawiony na sprzedaż a do roz-
mów o przejęcie będzie można wrócić, jeżeli 
pałac nie znajdzie nabywcy. 
Gmina Lubsko otrzymała pozytywna 
decyzję w sprawie uzyskania dofinanso-
wania do wykonania dwóch wiat wraz z 
wyposażeniem nad zalewem Karaś
Projekt pod nazwą „Utworzenie miejsca 
odpoczynku dla turystów” został złożony w 
ramach programu LEADER +. Wartość pro-
jektu to 96.029,00 zł, w tym dofinansowanie 
w kwocie 61.103,00  zł. 
Gmina Lubsko otrzymała pozytywną 
decyzję w sprawie przyznania grantu w 
wysokości 29.460,00 zł (100%)
Grant  pn. „Przygoda z ekologią” przewiduje 
zorganizowanie cyklu warsztatów ekolo-
gicznych oraz posadzenie 50 miododajnych 
drzew nad zalewem Karaś.
Gmina Lubsko czyni starania o pozyska-
nie dofinansowania z PROW w ramach 
konkursów ogłaszanych przez LGD na 
projekt związany z infrastrukturą spor-
tową i rekreacyjną
W zasięgu rozmyślań i analizy tego typu 

projektów są m.in. wykonanie kompleksu 
mobilnych basenów nad zalewem Karaś czy 
wykonanie pumptracku przy ul. Sportowej.
Adaptacja pomieszczeń zaplecza sali 
gimnastycznej na ogrzewalnię dla osób 
bezdomnych
- Dotychczas ogrzewalnia mieściła na terenie 
dworca PKS. Warunki były złe. Otrzymywa-
liśmy częste skargi od pasażerów w sprawie 
niewłaściwego zachowania lokatorów 
ogrzewalni.Od 1 października 2019 roku 
udało nam się uruchomić ogrzewalnię dla 
bezdomnych w nowym miejscu, przy ul. 
Tkackiej. Wcześniej opracowaliśmy doku-
mentację projektową i przeprowadziliśmy 
niezbędne prace remontowo-adaptacyjne. 
Ogrzewalnia działa dobrze. Obecnie nie 
otrzymujemy żadnych skarg – wyjaśnia 
Burmistrz Lubska Janusz Dudojć. 
Wykonanie prac projektowych w celu 
przystosowania budynku po Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Lubsku na cele admini-
stracyjne Urzędu Miejskiego
- Kiedy objąłem funkcję Burmistrza Lubska 
Urząd Miejski, uwzględniając także niektóre 
jednostki podległe, mieścił się w 6 budyn-
kach. To powodowało wiele niepotrzebnych 
wydatków na ich utrzymanie. Docelowo 
planuje się przeniesienie części wydziałów 
Urzędu Miejskiego, funkcjonujących w 
budynku przy ul. Powstańców Wlkp. do 
nowej siedziby po byłej SP nr 2 przy al. 
Niepodległości. Proces ten rozpoczęliśmy 
od przenosin archiwum zakładowego UM 
– mówi Burmistrz Lubska Janusz Dudojć. 
Remont mostu w Tarnowie
- Zadanie jest w trakcie realizacji. Jesteśmy 
po przetargu na wybór wykonawcy. Wyko-
nawca kompletuje dokumentację i niebawem 
rozpocznie roboty. Wartość inwestycji 
wyniesie 288.518,50 zł brutto, a planowa-
ny termin jej zakończenia to 30.10.2020 
r. Zadanie jest dofinansowane w kwocie 
280.000,00 zł przez Nadleśnictwo Lubsko na 
podstawie porozumienia z dnia 10.03.2020 
r. – podsumowuje Burmistrz Lubska Janusz 
Dudojć. Zebrał
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Studnie zostały oczyszczone, udrożnione i zabezpieczone przez 
Spółkę LWiK

Zarówno studnie, jak i ciągi rur drenażowych są w bardzo dobrym stanie 
technicznym

Dzięki zainstalowanej przepompowni ścieki wprowadzane są do sieci 
kanalizacji sanitarnej

Inwestycje wykonane i będące w fazie realizacji

Spółka LWiK przeprowadziła ekologiczną inwestycję 
na terenie zalewu „Karaś”

Salę przy ul. Tkackiej zaadoptowane na urzędowe 
archiwum

Dzięki tej inwestycji połączono ścieżkę wokół 
„Karasia” ze ścieżką w kierunku Brodów

W tym roku sprzedano działkę firmie KTK 
Iwaniccy Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 

z Lubska

W 2019 r. została wykonana ścieżka pieszo-rowerowa, 
która wzdłuż rzeki Lubszy prowadzi z Lubska nad zalew 

w Nowińcu

W tym roku została odtworzona trasa 
prowadząca skrótem z ulicy Baśniowej do 

ul. Traugutta Ruszyły prace związane z przebudową mostu w Tarnowie
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BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego przedszkola.
Sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 368/1 o pow. 0,7573 ha położonej przy ul. Baśniowej nr 1 w Lubsku, zabudowanej budynkiem byłego przedszkola miejskiego o pow. użytkowej 841 m2 (parteru bez pow. piwnicy) wyłączony 
z użytkowania w połowie 2019r. Budynek parterowy, częściowo podpiwniczony, o rozczłonkowanej budowie, składający się z zespołu pawilonów sal przedszkolnych oraz segmentu administracyjnego z kuchnią. Fundamenty i ściany 
fundamentowe zrealizowane jako betonowe, ściany piwnic murowane z cegły, strop nad piwnicą WPS, ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne parteru – szkieletowe drewniane. Stropodach wykonano z elementów przestrzennych 
skrzynkowych, pokryty papą asfaltową. Istniejące instalacje wewnętrzne: elektryczna, wodno-kanalizacyjna (zły stan techniczny). Ogrzewanie centralne i ciepła woda użytkowa z kotłowni lokalnej na opał stały. Nie stwierdzono zużycia 
się elementów konstrukcyjnych „stanu 0”. Widoczne zarysowania stropu nad piwnicami są naturalnym następstwem pracy konstrukcji. Stwierdzono zły stan zewnętrznych schodów. Istniejąca stolarka okienna i drzwiowa wykazuje pełny 
stopień zużycia. Pierwotna posadzka w znacznej powierzchni jest odspojona. Obecnie ze względów konstrukcyjnych, stopnia zużycia i dewastacji nie ma możliwości wykorzystania obiektu do celów przeznaczonych. Dla nieruchomości 
gruntowej prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1R/00052266/9. W dziale III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów (brak obciążeń i zobowiązań). Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Gmina Lubsko nie ponosi 
odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte zbywanego lokalu. Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 584.000,00 złotych Wadium wynosi 30.000 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 17 sierpnia 2020r. 
o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 
8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 14 sierpnia 2020r.

*
BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. użytkowej 37,04 m2 składającego się z pokoju , kuchni i spiżarki, do którego przynależą dwa pomieszczenia o łącznej pow. 31,60 m2. Lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi usytuowany 
jest na poddaszu budynku mieszkalnego, dwukondygnacyjnego, w zabudowie wolnostojącej, położonego przy ul. Gdańskiej 48 w Lubsku. Przedmiotowy lokal i pomieszczenia przynależne z uwagi na zły stan techniczny lokalu i całego 
budynku wymaga kapitalnego remontu. Lokal o złym rozwiązaniu funkcjonalnym, pokój przechodni, brak łazienki i wc. Ogrzewanie mieszkania piecem kaflowym. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, 
kanalizacyjną i gazową. W budynku znajdują się trzy samodzielne lokale mieszkalne. Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje z jednoczesną sprzedażą gruntu oznaczonego działką nr 260/1 o powierzchni 1043 m2 w udziale 33/100 
położonego w obrębie 0001 miasta Lubsko przy ul. Gdańskiej 48. Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1R/00021699/7. W dziale III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów (brak obciążeń i zobowiązań). 
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Gmina Lubsko nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte zbywanego lokalu. Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 60.000,00 złotych Wadium wynosi 
6.000 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 18 sierpnia 2020r. o godz. 10:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w 
Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 14 sierpnia 2020r. 

*
BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 348/19 o pow. 1239 m2 położona jest przy ul. Wincentego Witosa w Lubsku (obręb 5), w sąsiedztwie gruntów rolnych nieużytkowanych i terenów zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi. Działka gruntowa niezabudowana w kształcie zbliżonym do prostokąta, nieogrodzona, zakrzaczona, porośnięta wysoką roślinnością trawiastą i pojedynczymi drzewami samosiewnymi. Teren ze spadkiem 
w kierunku zachodnim. Nieruchomość bez uzbrojenia. Z istniejących w sąsiedztwie sieci technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne i w dalszej odległości przyłącze wodociągowe. Dojście i dojazd do drogi gminnej ul. 
Wincentego Witosa poprzez ustanowienie służebności drogowej przez działkę gminną oznaczoną nr 348/23. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a według 
ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RV– grunty orne. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych 
przedmiotowej działki. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXII/155/2000 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 czerwca 2000r. oraz zmianie Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013r. ww. działka położona jest na terenie zabudowy mieszkalno – 
usługowej, oznaczonym w studium numerem porządkowym 55 z zapisem: MN – zabudowa mieszkalna niskiej intensywności, U1 – usługi nieuciążliwe, nie generujące znacznego ruchu kołowego. Przedmiotowa nieruchomość położona 
jest na terenie objętym decyzją Burmistrza Lubska Nr 18/2017 o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Lubska w dniu 29 marca 2017 r. ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie siedmiu budynków 
mieszkalno-usługowych oraz szesnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą nr ZG1R/00053601/7. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (dział III i IV księgi wolny od wpisów). Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów 
i budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Lubsko z tytułu ewentualnej 
niezgodności w zakresie rodzaju użytku, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie punktów 
granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 22.06.2020r. i zakończył się 
wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza w drugim przetargu wynosi 58.000,00 złotych brutto. (cena zawiera podatek VAT w stawce 23% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
106) Do wylicytowanej ceny zostanie doliczona jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia służebności gruntowej – drogi koniecznej w kwocie 706,02 złotych brutto. Wadium wynosi 5.000 złotych. PRZETARG na powyższą nieruchomość 
odbędzie się 17 sierpnia 2020r. o godz. 10:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium w terminie do 13 sierpnia 2020r. należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 
0202 0267 7821 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00). 

*
BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego.

Sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 o pow. użytkowej 220,58 m2 składającego się z sali sprzedaży, kotłowni, 3 pomieszczeń socjalnych, wc i 2 magazynów , usytuowanego na parterze budynku mieszkalno-użytkowego, trzykondygnacyjnego, 
niepodpiwniczonego położonego przy ul. Reja 13A-15 w Lubsku w zabudowie zwartej. Lokal wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie z pieca na paliwo stałe. Lokal o 
podstawowym standardzie do remontu (zły stan podłóg, część instalacji wewnętrznych do wymiany). Wejście do lokalu od strony ul. Reja oraz od podwórka. W budynku mieszkalno-użytkowym znajduje się 9 samodzielnych lokali w tym 
8 lokali mieszkalnych. Sprzedaż lokalu użytkowego następuje z jednoczesną sprzedażą gruntu zabudowanego dwoma budynkami mieszkalno - użytkowymi i dwoma budynkami niemieszkalnymi, oznaczonego działką 258 o powierzchni 
705 m2 w udziale 291/1000 położonego w obrębie 3 miasta Lubsko przy ul. Reja 13A-15. Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1R/00030990/3. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz zobowiązań 
(dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów). Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Gmina Lubsko nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte zbywanego lokalu. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. 
nieruchomości odbył się 25.09.2019r., drugi przetarg 22.11.2019r., trzeci przetarg 27.01.2020r., czwarty 23.03.2020r. i wszystkie zakończyły się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza w piątym przetargu wynosi 255.000,00 złotych 
Wadium wynosi 16.000 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 18 sierpnia 2020r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu 
Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 14 sierpnia 2020r. 

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

Nieruchomość gruntowa oznaczona działką nr 227/1 o pow. 206 m2 położona przy ul. Jodłowej w Lubsku (obręb 0001 miasta Lubsko), w sąsiedztwie gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi i terenem cmentarza komunalnego. 
Działka gruntowa niezabudowana w kształcie wydłużonego prostokąta, teren płaski, ogrodzony, obecnie zagospodarowany na ekspozycję zakładu kamieniarskiego. Nieruchomość bez uzbrojenia. Z istniejących w sąsiedztwie sieci 
technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne, przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a według ewidencji 
gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem B – tereny mieszkaniowe. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych 
przedmiotowej działki. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXII/155/2000 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 czerwca 2000r. oraz zmianie Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013r. ww. działka położona jest na terenie zabudowy mieszkalno – 
usługowej, oznaczonym w studium numerem porządkowym 12 z zapisem: MN – zabudowa mieszkalna niskiej intensywności, MNU – zabudowa mieszkalno-usługowa o niskiej intensywności, U1 – usługi nieuciążliwe, nie generujące 
znacznego ruchu kołowego. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00054036/2. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (dział III i IV 
księgi wolny od wpisów). Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W związku z powyższym Kupujący 
zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Lubsko z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytku, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości 
wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Nabywca 
przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 16.000,00 złotych Wadium wynosi 3.000 złotych. PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 18 sierpnia 2020r. o godz. 10:15 w 
sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium w terminie do 14 sierpnia 2020r. należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 lub w kasie Urzędu Miejskiego 
w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00).

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

Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z dwóch działek oznaczonych nr 30/4 i nr 30/7 o łącznej pow. 1178 m2 położona jest przy ul. Kilińskiego w Lubsku (obręb 8), w sąsiedztwie gruntów nieużytkowanych, terenów 
kolejowych i terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Działki gruntowe niezabudowane w kształcie wielokąta, niezadrzewione. Działka nr 30/4 o pow. 0,0283 ha stanowi faktycznie drogę wewnętrzną umożliwiającą dostęp 
do działki głównej nr 30/7 o pow. 0,0895 ha zagospodarowanej rekreacyjnie (obecnie na terenie znajduje się wiata ogrodowa nie będąca własnością Gminy lubsko). Teren płaski sąsiadujący bezpośrednio z nasypem kolejowym. 
Nieruchomość bez uzbrojenia. Z istniejących w sąsiedztwie sieci technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne , wodno - kanalizacyjne i gazowe. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem BP - zurbanizowane tereny niezabudowane. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów 
nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXII/155/2000 
Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 czerwca 2000r. oraz zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 
2013r. ww. działka położona jest na terenie zabudowy mieszkalno – usługowej, oznaczonym w studium numerem porządkowym 44 z zapisem: MN – zabudowa mieszkalna niskiej intensywności, U1 – usługi nieuciążliwe, nie generujące 
znacznego ruchu kołowego, U2 - usługi nieuciążliwe, nie generujące znacznego ruchu kołowego oraz usługi uciążliwe, generujące ruch kołowy. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00034891/7. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (dział III i IV księgi wolny od wpisów). Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z 
ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Lubsko 
z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytku, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. 
Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 23.06.2020r. i 
zakończył się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza w drugim przetargu wynosi 60.000,00 złotych. Wadium wynosi 6.000 złotych. PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 17 sierpnia 2020r. o godz. 10:15 w sali posiedzeń 
Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Wadium w terminie do 13 sierpnia 2020r. należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy 
ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) 

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

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

Burmistrz Lubska - Janusz Dudojć

 PRZETARGI 

Wędrowanie  „Szlakiem słynnych  postaci”

Václav Veverka urodził się 13 kwietnia 
1796 roku, a FrantišekVeverka3 mar-
ca1799 roku w Rybitví koło Pardbic. 
Franciszek był chłopem, a Václav 
kowalem i chałupnikiem.Ich smutne 
historie życia były bardzo podobne.
Ich dzieci umierały w młodym wieku, 
a następnie umierały ich żony.Kiedy 
ponownie wzięli ślub i przenieśli się 
z Rybitví, Franciszek do Břeha koło 
Přelouča, a Václav do Bukoviny nad 
Labem, spłonęły ich dobytki,e a po 
kilku latach sami zmarli w ubóstwie, 
František zmarł 12 lutego1849 roku, 
a Václav 23 lutego 1849 roku. Fran-
ciszeek ożenił się w 1823 roku, zajął 
się hodowlą, wiedział, jak trudnym 
zajęciem jest spulchnianie gleby pod 
siew.Dlatego wraz bratem stryjecznym 
unowocześnili w 1827 roku pług, który 
ludzie nazwali od ich nazwiska „vever-
kami”, co po czesku oznacza wiewiór-
kę. Kuzyni Veverkowie, byli prostymi 
ludźmi. Byli zadowoleni, że ich wy-
nalazek zadziałał, że pomaga ludziom, 
ułatwia im pracę. Nie wiedzieli, że był 
to wynalazek, którego patentowanie i 
komercjalizacja mogłyby rozwiązać 
ich trudną sytuację finansową. W 1823 
roku urzędnik z ich rodzinnej wsi Jan 
Kainz z Choltice wystawił wynalazek 
kuzynów na wystawie ekonomicznej w 
Pradze pod niemiecką nazwą - Kainzp-
flug (pol. Pług Kainza). Wynalazek od 
tego czasu rozpowszechnił się w całych 
Niemczech. W dniach 8 i 9 września 
1883 roku w Pardubicach i Rybitví od-
była się wielka narodowa uroczystość z 
okazji odsłonięcia pomników kuzynów 
Veverków we wspomnianych wyżej 
miejscach. Podczas odsłonięcia pomni-
ka w Pardubicach obecnych było 30 
tys. osób, Pardubice w tym czasie mia-
ły zaledwie około 10 tys. mieszkańców. 
Przy odsłonięciu pomników obecny 
był jeden z ówczesnych przywódców 
czeskiego odrodzenia narodowego, dr 
František Ladislav Rieger. Autorem 
projektu rzeźby kuzynów Veverków 
w Pardubicach był Josef Strachovský, 
pomnik został wykonany przez firmę 
kuzynów Ducháček z Pragi z pia-
skowca z Hořic. Od tamtej pory nikt 
już nigdy nie kwestionował autorstwa 
ich wynalazku.W 1927 roku w Pardu-
bicach odbyła się wielka uroczystość 
z okazji setnej rocznicy wynalazku. 
Frantisek Veverka jest pochowany w 
Prelouc, natomiast Vaclav Veverka 
w Dritec. Na obu tych cmentarzach 
wynalazcy mają swoją pamiątkową 
tablicę. Po kilkunastu dwu, czy nawet 
trzy tygodniowych wakacyjnych poby-
tach w Czechach nie sądziłem, że uda 
mi się znaleźć w języku czeskim sło-
wo, które mnie samego zaskoczy. Ale 
okazało się, że nie trzeba było wcale 
daleko szukać, aby na takie słowo tra-
fić. Byłem w okolicach Pardubic, Par-
dubice to trochę taki czeski Toruń, są 
bowiem czeskim miastem pierników. 
W swoim przewodniku przeczytałem, 
że niedaleko tego uroczego miasta jest 
niewielka miejscowość Rybitví, warta 
odwiedzenia, ponieważ znajduje się 
w niej pomnik i dom rodzinny dwu 
braci stryjecznych Františka i Václava 
Veverkových, wynalazców ruchadla. 
Cóż to jest, pomyślałem, mając oczy-
wiście jednoznaczne skojarzenia. Bo 
sami Państwo przyznają, że to frapu-

jące, zwłaszcza że mój przewodnik w 
języku czeskim nie wyjaśniał, co to jest 
takiego to ruchadło, a żadnego zdjęcia 
ani obrazka nie było. Właśnie, dlacze-
go nie ma żadnej ilustracji, a może nie 
wypada zamieszczać zdjęć ruchadla w 
książce, po którą mogą sięgnąć dzieci? 
Moja wyobraźnia zaczęła pracować, co 
to może być? Może zapytać jakiegoś 
Czecha? Ale czy wypada pytać nawet i 
najbliższych czeskich przyjaciół „Co to 
je ruchadlo?" A jak się oni obrażą? Nie 
pozostało mi nic innego jak pojechać 
na miejsce, żeby osobiście zobaczyć 
to coś i pomnik jego twórców. Na 
szczęście trasa nie było długa, bo w 
głowie kłębiły mi się tak przeróżne 
myśli, że aż dostałem wypieków na 
twarzy. Pełen napięcia wjechałem do 
małej, spokojnej wsi Rybitví. To tu 
mają to coś - pomyślałem. Zaparko-
wałem i ruszyłem na poszukiwania. 
Długo to nie trwało, szybko znalazłem 
pomniczek, na kamiennym cokole 
znajdowała się tablica informacyjna, 
a na górze stało ruchadlo! Tekst na 
tablicy głosił: „První brázdu ruchadlem 
svým zdevyorali bratranci Veverkové, 
1827 r.", co znaczy: „Pierwszą bruzdę 
pługiem swym wyorali tu siostrzeńcy 
Veverkovie w 1827 r.". A na cokole stał 
ni mniej, ni więcej tylko najzwyklejszy 
pług. Najzwyklejszy pług, ale zarazem 
znaczący wynalazek. Siostrzeńcy 
Veverkovie wynaleźli bowiem współ-
czesny pług, dokładnie taki, jakiego 
używamy obecnie. Po powrocie do 
domu, pogrzebawszy w Internecie, 
dowiedziałem się, że niektóre lokalne 
czeskie kluby sportowe także nazywają 
się ruchadlo. Zacząłem się śmiać, gdyż 
zawodników takiego klubu nazwają 
chlapi z ruchadla. Ale „awaria pługu” 

brzmi chyba jeszcze lepiej, po prostu 
„porucha na ruchadle”, a awaria kopar-
ki to „porucha na rypadle”. 
 Niestety na granicy języka polskiego 
i czeskiego aż roi się od słownych 
pułapek. Kiedyś, jak byłem w har-
cerstwie, usłyszałem taką anegdotę: 
polscy harcerze, dogadali się z czeskim 
właścicielem schroniska, że zamawiają 
noclegi bez pościeli, bo przecież każdy 
harcerz ma własny śpiwór. Właściciel 
trochę się zdziwił, ale powiedział, że 
nie ma problemu. Gdy przyjechali, 
przeżyli szok. We wszystkich pokojach 
nie było łóżek. Czesi je wynieśli, bo 
po czesku „postel” to łóżko. Nasza 
pościel to u nich „povlečeni”. Kiedy 
nieporozumienie wyszło na jaw, Czesi 
z powrotem wnieśli łóżka do pokoi. 
Trochę się narobili, bo polskich har-
cerzy przyjechało 150. Polski i czeski 
są językami zbliżonymi do siebie, ale 
słów - pułapek nie brakuje. Nasza 
mowa obficie zapożyczała czeskie 
słowa w okresie średniowiecza, gdy 
zwłaszcza w okresie reform Jana 
Husa czeski język literacki kwitł. Sto 
lat później czeska szlachta przegrała 
wojnę z Habsburgami i na kilkaset lat 
uległa zniemczeniu. Czeski przetrwał 
na wsiach, wśród ludu, daleko od sło-
wa pisanego. Na początku XIX wieku 
czescy lingwiści, głównie zaś Josef 
Jungmann, zabrali się do tworzenia 
literackiej češtiny i to oni sięgali po 
zapożyczenia z języka polskiego i 
staropolskiego. Później oba języki 
rozwijały się niezależnie i spontanicz-
nie. Niektóre wspólne słowa zmieniły 
znaczenie. Świetnym przykładem jest 
słowo: „čerstvy”. W języku czeskim 
zachowało najstarsze znaczenie – 
„świeży”. Chociaż Polacy do dzisiaj o 
kimś, kto ma dobre zdrowie, mówią, ze 

ma czerstwe zdrowie. Jednak po pol-
sku, zwłaszcza w przypadku pieczywa, 
oznacza to coś dokładnie odwrotnego. 
Kilka razy obserwowałem sceny w cze-
skim sklepie, jak ktoś z Polski pytał o 
świeży chleb. Ekspedientka podawała 
„čerstvy", a wtedy polski klient odpo-
wiadał: „Nie ma świeżego, to dzięku-
ję”. Kiedy na początku lat 90 - tych na 
nowo otwarto granicę, słyszałem o kil-
ku przypadkach, że pan z Polski dostał 
po buzi od czeskiej ekspedientki, czy 
kelnerki, gdy ją poprosił, żeby coś dla 
niego „poszukała". Czeski czasownik 
„šukat" brzmi tak samo, ale to wulgar-
ne określenie stosunku seksualnego, 
używane jako przekleństwo. Nasze 
„szukanie", to po czesku „hladanie". 
Tej różnicy nie można lekceważyć, bo 
starsi Czesi są na wulgaryzm bardzo 
wyczuleni. Znam historię Czecha, 
który przyjechał do pracy w polskiej 
firmie w Poznaniu. Pierwszego dnia 
siedział w sekretariacie i czekał na 
dyrektora. Nagle weszła sekretarka i 
mówi, że szuka szefa. Zbulwersowany 
Czech zaraz zadzwonił do swojej żony, 
że w tak katolickim kraju sekretarka nie 
tylko robi „TO" z szefem, ale jeszcze 
głośno o tym opowiada. „Odbyt" po 
czesku, to po polsku „dział zbytu”. 
„Porucha w odbyte" to tylko „awaria 
w dziale zbytu”. Jeśli w autobusie na-
tomiast usłyszymy: „Kto ne ma listka 
w zadu?” - nie mamy powodu do obaw. 
Kontroler pyta jedynie, który z pasaże-
rów siedzących z tyłu nie ma biletu.
 W 2003 roku w Krakowie wydano 
„Czesko - polski słownik zdradliwych 
wyrazów i pułapek frazeologicznych". 
Pułapką jest choćby czeskie „křeslo" 
- polski fotel. „Zachod" oznacza po 
naszemu toaletę, „Kibel" to po czesku 
„wiadro”, „Chyba" to błąd,  „Divan" 

– kanapa, „Jagoda" - to truskawka, 
„Konečne" - wreszcie. „Vrah", to 
morderca. „Zakonnik" - kodeks praw-
ny, „Sklep" to piwnica, a „piwnica" 
oznacza piwiarnię, nawet położoną na 
wyższym piętrze, „Odchody" autobusu 
oznaczają odjazdy autobusu. „Momen-
talnie niepřitomny" oznacza chwilowo 
nieobecnego, a „napad" to pomysł. 
Puma po czesku, też brzmi śmiesznie: 
„kočkovitašelma". Ciekawa też jest hi-
storia polskiego księdza, który trafił na 
parafię do Czech i zajął się nauką religii 
wśród dzieci. Ponieważ sam dopiero 
uczył się czeskiego, na pierwszej lek-
cji przeprosił uczniów za ewentualne 
pomyłki i poprosił: Jak się pomylę, 
„moużete mne popravit". Tymczasem 
„poprava" to po czesku wyrok śmierci. 
Dzieci zrozumiały, że za błędy języko-
we mają wykonać wyrok śmierci na 
nauczycielu. Mieszkańcy miejscowo-
ści przygranicznych przyzwyczaili się 
do podwójnego znaczenia niektórych 
wyrazów. Zabawne sytuacje zdarzają 
się na konferencjach i kongresach 
międzynarodowych. Polscy policjanci 
śmiali się, gdy na jedno z międzynaro-
dowych spotkań przyjechali do Polski 
„kryminalisty" z całych Czech. Tym-
czasem na południe od nas ten wyraz 
oznacza nie przestępcę, ale tego, który 
go łapie, czyli policjanta kryminalnego. 
Natomiast  w Czechach na spotkaniu 
dwóch bratnich szkół czesko – polskiej 
opowiadano o pomocy socjalnej dla 
uczniów z ubogich rodzin. Dyrektorka 
zaprzyjaźnionej czeskiej szkoły za-
częła tłumaczyć, że u nich kupuje się 
książki dla „chudych", czyli biednych. 
A wówczas nauczycielka polska szep-
tem zapytała, dlaczego osoby tęgie są 
w tym kraju dyskryminowane?

Krzysztof Kowsz

Śladami wynalazców nowoczesnego pługa - Franciszka i Vaclava Veverków

Václav Veverka w 1827 roku wraz 
z bratem stryjecznym wynalazł 

nowoczesny pług

Dom rodziny Veverków w Rybitví koło Pardubic

Pomnik Pługa (czes. ruchadło) w Rybitví koło Pardubic Pomnik kuzynów Veverków w Pardubicach

 H I STORI A 



32 33M AGAZ Y N LUBS KI  NR 7-8/2020 (354-355)MAGAZYN LUBSKI  NR 7-8/2020 (354-355)

 H ISTORIA 

 Jak zapewne wszyscy dobrze z lekcji 
historii pamiętają, Zakon Krzyżacki 
był kiedyś w Polsce potęgą. Potęgą 
tak wielką, że targnął się na zdobycie 
władzy nad naszym krajem. Ale za-
cznijmy od początku. Za panowania 
Władysława Hermana i Bolesława 
Krzywoustego Mazowsze było jedną 
z najbogatszych dzielnic w kraju. Na-
jeżdżali na nie jednak Jaćwingowie, 
Litwini i Prusowie, w efekcie czego 
zostało dość mocno spustoszone. 
Chcąc temu przeciwdziałać Konrad 
Mazowiecki poczynił wiele kroków, 
z których najbardziej brzemiennym 
w skutki okazało się sprowadzenie 
do Polski w 1226 roku Krzyżaków 
- chrześcijańskiego zakonu rycer-
skiego. Zakon krzyżacki był wówczas 
jednym z najpotężniejszych zakonów. 
Sprowadzenie się do Polski, by pomóc 
Polakom, leżało w interesie Krzy-
żaków, ponieważ wiedzieli oni, że 
ziemie zdobyte przez nich w trakcie 
krucjat w końcu zostaną im odebrane, 
w związku z czym potrzebowali tere-
nów, na których mogliby się osiedlić. 
Gdy Konrad Mazowiecki sprowadził 
ich do Polski, wydzierżawił im zie-
mię chełmińską zachowując jednak 
swą pełną władzę nad tym terenem. 
Wkrótce okazało się, że dzierżawa 
to dla nich zdecydowanie za mało i 
w efekcie różnych matactw uzyskali 
ziemię chełmińską na własność. I tak 
właśnie zaczęło się ich „panoszenie” 
na polskich ziemiach. Dziś o tej daw-
nej  potędze przypominają wzniesione 
w czasach świetności Krzyżaków 
charakterystyczne warowne zamki 
oraz ruiny po nich. Wiele z nich to 
ciekawe i interesujące miejsca, któ-
re warto zobaczyć na własne oczy. 
Zamki krzyżackie w Polsce to jeden 
z najciekawszych w Europie zespołów 
tak dobrze zachowanych obiektów 
wojskowych z europejskiego średnio-
wiecza. Należy jednak pamiętać, że 
jeszcze do niedawna był to niezwykle 
trudny temat. Bo dla Polaków zakon 
krzyżacki przez wieki był synonimem 
zła płynącego z Niemiec. Patrząc 
na zamki zakonu niemieckiego, 

zadając sobie pytania o dokonania 
ich dawnych budowniczych, należy 
pamiętać, że jeszcze do niedawna był 
to niezwykle trudny temat. Dla Pola-
ków zakon krzyżacki był synonimem 
zła płynącego z Niemiec. Pamięć 
o Grunwaldzie, a co za tym idzie, 
o chwalebnej przeszłości państwa 
polskiego przynosiła Polakom po-
cieszenie i nadzieję w czasach, kiedy 
było ono pod zaborami. Od czasu 
„Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza 
rycerzy zakonnych zaczęto ukazy-
wać jako aroganckich, podstępnych i 
okrutnych nikczemników. Jeszcze w 
latach 70 - tych XX wieku pisano o ję-
kach więźniów męczonych w lochach 
zamku w Radzyniu Chełmińskim. 
Nasza krótka podróż po sześciu krzy-
żackich zamkach będzie wiodła przez 
Malbork, Gniew, Kwidzyn, Radzyń 
Chełmiński, Golub – Dobrzyń, oraz 
Toruń. Na ich przykładzie pokaże jaką 
rolęodgrywały one w strukturze wła-
dzy państwa krzyżackiego. Dlatego 
też wybór padł na zamki-klasztory, 
których przełożony, komtur, był naj-
wyższym reprezentantem państwa w 
okręgu. Skupiał on w swoich rękach 
całość władzy administracyjnej, go-
spodarczej, religijnej i sądowniczej 

w danej komturii. 
Twierdza Malbork znana nie tylko w 
Polsce, ale i na całym świecie. Nie 
bez powodu, oczywiście, gdyż jest 
to największy zamek gotycki świata. 
Cały zespół zamkowy zajmuje po-
wierzchnię aż 21 hektarów, zaś kuba-
tura łącząca budynki ma ponad ćwierć 
miliona metrów sześciennych. Na 
początku swego istnienia zamek miał 
niewielkie znaczenie, ale z czasem stał 
się główną siedzibą wielkich mistrzów 
Zakonu Krzyżackiego, główną bazą 
wypadową Krzyżaków zmierzających 
na Żmudź czy Litwę, a także miejscem 
hucznych uczt.
Nawet jeżeli krzyżackie warownie 
mało cię obchodzą, zamek w Mal-
borku musisz zobaczyć choćby ze 
względu na to, że jest on jednym z 
zabytków wpisanych na Listę Świa-
towego Dziedzictwa Kulturowego 
UNESCO, a w jego wnętrzach można 

podziwiać wiele ciekawych wystaw, 
m.in. wyroby z bursztynu, militaria 
czy rzeźby.
 Zamek warowny w Gniewie to ko-
lejna potężna budowla krzyżacka, 
udowadniająca, że krzyżacki kunszt 
budowlany godny był podziwu. 
Zamek zbudowano pod koniec XIII 
wieku, i od tego czasu wiele przeszedł, 
między innymi służył za więzienie, a 
także przetrwał wielki pożar. Chociaż 
może słowo „przetrwał” to tutaj duże 
nadużycie, bo zamek gniewski mocno 
przy tym ucierpiał i właściwie nie-
wiele z niego zostało. Odbudowano 
go jednak i odrestaurowano i dziś 
przyciąga turystów jak magnes. Je-
żeli sama warownia nie jest dla ciebie 
wystarczającą atrakcją, może skuszą 
cię liczne spektakle, rycerskie turnieje 
oraz inscenizacje historyczne odby-
wające się na terenie zamku. Gniew 
jest jednym z najlepiej zachowanych 

zamków krzyżackich. Położony na 
wysokim wiślanym brzegu dominuje 
do dziś w panoramie Doliny Dolnej 
Wisły – widać go nawet z Kwidzyna. 
Zamek główny usytuowany jest w 
centrum nieregularnego przedzamcza. 
Stanowi kwadrat o boku długości 
50 m złożony z czterech skrzydeł 
zabudowanych wokół wewnętrznego 
dziedzińca z trzema wieżami naroż-
nymi oraz potężnym, wzniesionym na 
planie kwadratu stołpem. W skrzydle 
południowym znajdowały się kapli-
ca, pomieszczenie pośrednie oraz 
drugie – reprezentacyjne, zapewne 
kapitularz. Pośrodku tego skrzydła 
mieścił się wjazd do zamku, dziś 
wchodzimy do niego od wschodu i za-
chodu. Wchodzimy o tyle chętnie, że 
odbudowany i udostępniony do zwie-
dzania zamek jest areną wielu działań 
artystycznych. Po zwiedzeniu warto 
pokrzepić się w Pałacu Marysieńki 
na przedzamczu – nazwa bierze się 
stąd, że tytularnym starostą Gniewu 
w XVII wieku był późniejszy król 
Jan III Sobieski. Wracając do zamku 
i jego architektury – potężny stołp 
jest najbardziej okazałą wieżą, jaką 
kiedykolwiek wzniesiono w Prusach. 
Do dzisiejszych czasów zachowały 
się tylko jego dolne kondygnacje. 
Stołpy służyły jako miejsce przecho-
wywania kosztowności, przetrzymy-
wania ważnych więźniów, za których 
spodziewano się dostać okup, oraz 
jako wieże obserwacyjne. Mimo że 
wejścia do nich prowadziły zwodzo-
nymi mostkami dopiero od górnej 
kondygnacji, to wbrew obiegowej 
opinii niezmiernie rzadko odgrywa-
ły role miejsca ostatecznej obrony. 
Historycznie warownia gniewska 
jest ogromnie ważna jako przyczółek 
Krzyżaków na lewym brzegu Wisły. 
Teren podarował zakonowi w 1276 

Wakacyjne wędrowanie szlakiem krzyżackich zamków

Zamek Krzyżacki w Malborku, w latach 1309 – 1457 siedziba wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego 
i władz Prus Zakonnych

Zamek Krzyżacki w Gniewie zbudowany pod koniec XIII wieku, od połowy XV 
wieku do 1772 roku siedziba polskich starostów. Zamek Krzyżacki w Kwidzynie, od 2018 roku zespół zamkowo-katedralny posiada status pomnika historii.

 H I STORI A 

roku książę pomorski Sambor II. 
Nadanie potwierdził w 1282 roku 
Mściwój II, ostatni władca Pomorza 
Gdańskiego z dynastii Samborców. 
zamek w Gniewie jest uderzająco po-
dobny do radzyńskiego, który został 
wzniesiony prawdopodobnie przez 
tych samych budowniczych. 
Wspaniały zamek w Kwidzynie, z 
którego tarasu widokowego rozciąga 
się malownicza panorama Wisły, 
przyciąga turystów z całego świata 
przede wszystkim ze względu na-
najdłuższą średniowieczną latrynę 
w Europie. Tylko spokojnie, poza 
tą niewątpliwie osobliwą atrakcją, 
są w kwidzyńskim zamku jeszcze 
inne, nieco normalniejsze. Na uwagę 
zasługuje między innymi dekoracyjny 
układ cegieł zdobiący niszę bramową, 
unikalne sklepienie palmowe dawnej 
jadalni czy wreszcie bogate zbiory 
zamkowego muzeum, które może 
pochwalić się m.in. kolekcją narzędzi 
kar i tortur z XVI-XVIII wieku, baro-
kowymi rzeźbami z regionu Pomorza 
czy kolekcją kultury ludowej Dolnego 
Powiśla.
Pierwotny zamek w Radzyniu Cheł-
mińskim powstał zaledwie kilka lat 
po tym, jak Krzyżacy sprowadzili 
się na Ziemię Chełmińską, potem 
jednak go rozbudowano na warowną 
twierdzę. Po dziś dzień zachowały 
się jedynie zrekonstruowane częścio-
wo fragmenty murów obronnych, a 
także część zamku właściwego oraz 
przedzamcza. Warto jednak się tam 
wybrać, gdyż te pozostałości to jedne 
z najpiękniejszych pamiątek po daw-
nej potędze Zakonu Krzyżackiego na 
terenie Polski. Poza tym budynek, czy 
raczej jego resztki, można podziwiać 
nie tylko z zewnątrz, ale i od wewnątrz 
– po piwnicach, ganku strażniczym, 
wieży oraz kaplicy oprowadza prze-
wodnik, a w samym zamku mieści 

się muzeum. Smaczku wizycie w 
Radzyniu Chełmińskim dodaje fakt, 
że to właśnie tu nagrywano sceny 
popularnego swego czasu serialu „Pan 
Samochodzik i templariusze”.Po-
wstały w latach 1310-1330 zamek w 
Radzyniu Chełmińskim to wzorcowy 
przykład siedziby konwentu w pań-
stwie zakonnym, a klasą artystyczną 
budowla może konkurować nawet z 
pałacem wielkich mistrzów w Malbor-
ku, młodszym o blisko 70 lat. Podziw 
wzbudza idealnie geometryczny rzut, 
jednolitość i harmonia elewacji oraz 
bogactwo dekoracji architektonicznej 
i rzeźbiarskiej. Nic dziwnego, że już 
w PRL zamek w Radzyniu wpisano 
na listę zabytków klasy zerowej, 
zaś w zbiorach Muzeum Zakonu 
Krzyżackiego w niemieckim Bad 
Mergentheim można podziwiać jego 
wielką makietę wykonaną z zapałek.
Toruński badacz zamków krzyżackich 

Marian Arszyński określił radzyńską 
warownię jako dzieło będące „syntezą 
znanych już elementów architektury, 
pełne lekkości, finezji i elegancji, 
stworzone przez nadzwyczaj utalen-
towanego architekta”. Był siedzibą 
konwentu, w którym dwunastu braci 
rycerzy oraz sześciu księży żyło pod 
przewodem komtura wedle reguły 
zakonnej. 
Co prawda to Malbork wiedzie prym 
wśród zachowanych krzyżackich 
zamków, lecz zamek w Golubiu-Do-
brzyniu również jest popularny wśród 
turystów. Wzniesiony na skarpie na 
przełomie XIII- XIV wieku w ciągu 
około trzydziestu lat od rozpoczęcia 
budowy stał się niezdobytą warow-
nią – dosłownie, gdyż dwukrotnie 
odparto w nim atak wojsk Władysła-
wa Łokietka. Od tamtego czasu był 
remontowany i przebudowywany, 
dzięki czemu wciąż można podziwiać 

go w pełnej krasie. Ba, ta warownia 
to jeden z najlepiej zachowanych i 
właśnie najczęściej odwiedzanych 
przez turystów zamków obronnych. 
Zapewne właśnie dzięki temu co roku 
odbywa się tu huczny turniej rycerski, 
któremu patronuje Marszałek Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego.
Toruński zamek krzyżacki to najwcze-
śniejszy budynek tego typu na ziemi 
chełmińskiej. W przeciwieństwie do 
kolejnych zamków, budowanych na 
planie czworoboku, ten zbudowany 
na przełomie XIII – XIVwieku zo-
stał postawiony na planie podkowy. 
Podejrzewa  się, że był on siedzibą 
zwierzchnika domu zakonnego, czyli 
komtura. Zamek w Toruniu służył 
także za bazę wypadową Krzyża-
ków do podboju Prus. Do obecnych 
czasów niestety, nie zachował się w 
całości. Pozostały po nim jedynie 
ruiny, których uporządkowaniem i 
zabezpieczeniem zajęto się dopiero w 
1966 roku. Dziś stanowią one pomnik 
upamiętniający zwycięską wojnę z 
Krzyżakami oraz powrót Torunia do 
Polski.Wiadomo, że zamek toruński 
budowano już około 1240 roku, mur 
z kamiennych otoczaków na przed-
mieściu jest najprawdopodobniej 
najstarszą budowlą w państwie krzy-
żackim. W 1255 roku biskup sambij-

ski Henryk von Strittberg wystawił 
dokumenty odpuszczające grzechy za 
pomoc w budowie zamkowej wieży. 
Kiedy w 1263 roku po raz pierwszy 
wzmiankowana jest kaplica, zamek 
już stał i odpierał ataki Prusów, którzy 
w tzw. wielkim powstaniu po 1260 
roku usiłowali zrzucić krzyżackie 
jarzmo. Sensacyjne było odkopanie 
piwnic i murów zamkowych po 1963 
roku. Oczom archeologów ukazał się 
dziwny twór na planie półkola z wolno 
stojącą wieżą pośrodku dziedzińca. 
Skąd taka niezwykła forma, zupeł-
nie niepasująca do funkcji budowli. 
Toruński zamek był przecież jednym 
z najważniejszych domów konwentu 
w państwie krzyżackim, jako że od 
początku XIV wieku komtur toruń-
ski zasiadał w radzie dostojników 
zakonu w Malborku. A sąsiadował z 
najważniejszym miastem. Można to 
łatwo wyjaśnić. Wykopaliska wyka-
zały, że na miejscu zamku znajdowała 
się dawniej polska osada obronna. 
Po zajęciu terenu przez Krzyżaków 
zamek budowano w dużym pośpie-
chu, z wykorzystaniem istniejących 
umocnień ziemnych. Kiedy później 
podjęto ich rozbudowę, tym razem 
używając cegieł, zachowano ustalony 
już rzut. Tak więc przedkrzyżacki 
gród oraz pośpiech zaowocowały 
„łataną formą” zamku toruńskiego, co 
powodowało przeniesienie budynków 
z reprezentacyjnymi pomieszczeniami 
na przedzamcze i konieczność ich 
rozbudowy. Widać to do dzisiaj, kiedy 
zwiedzamy ruiny głównego zamku: 
długie skrzydło od strony Wisły i nie-
pełne przy gdanisku. W zimną lutową 
noc 1454 roku naprędce skrzyknięte 
oddziały miejskie torunian zasko-
czyły nieliczną załogę tamtejszej 
warowni. Po kapitulacji zamek w 
Toruniu, podobnie jak w Gdańsku, 
Królewcu, Elblągu czy Bartoszycach 
zrównany został z ziemią. Nie chcia-
no tu żadnej władzy zwierzchniej, a 
już szczególnie śladów panowania 
zakonu nad dumnymi hanzeatyckimi 
mieszczanami. Z toruńskiego zamku 
do XXI wieku najlepiej zachowało 
się gdanisko, czyli wieża ustępowa. 

Krzysztof Kowsz

Zamek Krzyżacki w Golubiu – Dobrzyniu, zamek w którym od połowy lat 
70 – tych odbywają się najstarsze Turnieje Rycerskie w Polsce

Zamek Krzyżacki w Radzyniu Chełmińskim, wzniesiony nad brzegiem Jeziora Zamkowego posłużył  w 1971 roku jako 
plener przy nagrywaniu filmu „Pan Samochodzik i templariusze”

Ruiny Zamku Krzyżackiego w Toruniu, to najstarszy zamek krzyżacki na ziemi chełmińskiej, niestety dzisiaj 
w trwałej ruinie
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Niedaleko przy granicy polsko – nie-
mieckiej jest kraina zamieszkała przez 
najmniejszy słowiański naród. Nazy-
wani są Wendami, od łacińskiej nazwy 
Słowian, albo Sorbenod od nazwy 
niemieckiej, ale także Serbołużycza-
nami lub po prostu Łużyczanami. To 
naród, który nie miał własnego kraju, 
a mimo to przez wieki zachował swoją 
tradycję, kulturę i język.
Łużyce położone są we wschod-
nio-południowych Niemczech, na 
trasie słynnego traktu handlowego 
„via regia”, na pograniczu dwóch 
landów – Saksonii i Brandenburgii. 
Słowianie zasiedlali ten region od 
VI wieku p.n.e. W trakcie rozwoju 
szlaku handlowego tereny te zaczęły 
zasiedlać również plemiona frankoń-
sko-germańskie, przez które zostały 
podbite i tak na wieki Łużyczanie 
utracili niezależność polityczną. Nie 
utracili jednak tożsamości i ogromnej 
siły przetrwania. Duże przy tym zna-
czenie miała ich ogromna religijność, 
w wielkiej mierze chrześcijaństwo, ale 
również protestantyzm, dzięki któ-
remu Biblia została przetłumaczona 
na język serbołużycki. Ich piękne i 
słynne na całą Europę tradycje wy-
wodzą się z chrześcijaństwa, m.in. 
pisanki i olbrzymia wielkanocna 
konna parada, na którą przyjeżdżają 
turyści z różnych zakątków naszego 
kontynentu. Gdy mijamy granicę od 
razu rzucają się nam w oczy podwójne 
nazwy miejscowości. Ponadto zaska-
kują nas przydrożne krzyże. Dosłow-
nie na każdym kilometrze mijamy 
bardzo zadbane przydrożne krzyże i 
słupy modlitewne. Widać, że religia 
jest tu mocno zakorzeniona. Napisy 
na krzyżach są w języku łużyckim, 
Niemcy zamieszkujący ten region to 
w większości protestanci. Nieprzy-
padkowo Łużyce są nazywane krainą 
tysięcy krzyży.

Dość dużą i ciekawą wsią tuż przy gra-
nicy jest wieś Chróścica (niem. Cro-
stwitz), która nie tylko związana jest 
silnie z kulturą łużycką, ale znajdzie-
my tu też polskie ślady. Na środku ma-
lowniczo położonej wsi, stoi kościół, 
obok typowy serbołużycki cmentarz. 
Cmentarz jest niewielki, lecz bardzo 
czysty i zadbany. Przeważają cha-
rakterystyczne drewniane krzyże, 
ale są też marmurowe i granitowe 
nagrobki. Widać, że Łużyczanie dbają 
o pamięć swoich bliskich. Na cmen-
tarzu znajduje się też Grota Maryjna. 
Kult Matki Bożej jest bardzo ważny 
dla Serbołużyczan. W swoim języku 
śpiewają: „Miłośćiwa, zahladuj nas” 
(pol. „Miłosierna wejrzyj na nas”), 
zbierając się w najważniejszym dla 
nich Sanktuarium Maryjnym w Ró-
żancie (niem. Rosenthal).Cmentarz, 

jak większość w wioskach łużyckich, 
położony jest tuż przy kościele, nie 
ma oddzielnego wejścia, oba obiekty 
otoczone są jednym murem. Kościół 
pod wezwaniem Cyryla i Metodego 
został zbudowany w 1772 roku. Ci 
apostołowie Słowian są dla Łużyczan 
obiektami kultu narodowego, chociaż 
nigdy na Łużyce nie dotarli. W lewej 
nawie kościelnej znajduje się figura 
papieża Jana Pawła II, który odwiedził 
kościół w Chróścicy, będąc jeszcze 
kardynałem. Wydarzenie to upamięt-
nia również tablica umieszczona na 
zewnątrz przy drzwiach kościoła.
Wychodząc z kościoła i docieramy do 
centrum wioski, a przynajmniej tak mi 
się wydaje sądząc po znajdującym się 
tu przystanku autobusowym. Obok 
przystanku moją uwagę przykuwa 
figura pielgrzyma i drogowskaz z cha-
rakterystyczną muszlą przy jednym z 
domów. Faktycznie, zupełnie zapo-
mniałem, że dawnym szlakiem „via 
regia” wiedzie też jedna ze słynnych 
dróg św. Jakuba. Gdy podszedłem 
bliżej okazało się, że jest to Dom 
Pielgrzyma. Z właścicielką można 
porozmawiać nie tylko o pielgrzymo-
waniu. Można od niej usłyszeć też o 
przepięknych łużyckich zwyczajach 
związanych ze świętami religijnymi, 
a szczególnie Wielkanocą. Wielkanoc 
i Boże Ciało są najbardziej uroczy-
stymi świętami dla Serbołużyczan i 
celebrują je z wielkim rozmachem. 
W Boże Ciało odbywają się procesje, 
na które większość Łużyczan zakłada 
swoje cudne ludowe stroje. Jednak 
nic nie może się równać z orszakiem 
konnym jeźdźców wielkanocnych. Na 
tą okazję konie sprowadzane są nie 
tylko z Niemiec, ale również Polski 
i Czech. Często ponad 1000 jeźdź-
ców przejeżdża od wioski do wioski, 
głosząc wspaniałą nowinę o zmar-
twychwstaniu Chrystusa. Jeźdźcy są 
oczywiście ubrani w stroje ludowe. 
Nic dziwnego, że to wydarzenie 
przyciąga co roku rzesze turystów. A 
orszak wyrusza właśnie z Chróścicy. 
Ponadto kultywowany jest tu również 
zwyczaj wywodzący się jeszcze z kul-
tury pogańskiej, a mianowicie „Ptasie 
Wesele”, które zostało na przełomie 
wieków przejęte przez dzieci. W 
dawnych czasach Łużyczanie wie-
rzyli, że dusze zmarłych zamieniają 
się w ptaki. Dlatego podczas „ptasich 
godów” wystawiali na parapet smako-
łyki dla swoich najbliższych, którzy 
odeszli. Z biegiem lat zwyczaj uległ 
zmianie i teraz to dzieci co roku 25 
stycznia wystawiają na parapet puste 
talerzyki, a rano znajdują na nich 
słodkości, wierząc, że przyniosły im 
to ptaki. Już od rana w styczniowy po-
ranek panuje na Łużycach atmosfera 
podekscytowania. Dzieci tego dnia 

wystawiają ludowe przedstawienia 
w teatrzykach szkolnych, a potem 
ubrane w tradycyjne stroje odwiedzają 
domy sąsiadów, otrzymując przy tym 
jeszcze więcej łakoci.
 
Po odkryciu śladów łużyckich, tak 
oczywistych w tej wiosce, przyszedł 
czas na ślady mniej oczywiste, czyli 
polskie. Kończą się wojny, zmieniają 
ustroje polityczne, padają mury, ale 

pamięć pozostaje. Szczególnie o 
dobrych i pomocnych ludziach. Łuży-
czanie pamiętają również o Polakach, 
którzy wyzwolili ich od niemieckiego 
faszyzmu, który jak chyba żaden inny 
ustrój tępił ich słowiańskość na tym 
skrawku ziemi otoczonym przez „ger-
mańskie morze”. Jeszcze przed II woj-
ną światową zlikwidowano ich partię 
polityczną, zabrano przywileje i za-
kazano używania języka serbołużyc-

kiego. Ci, którzy się przeciwstawiali, 
jak na przykład bł. Alojsy Andricki, 
trafiali do jednego z wielu obozów 
koncentracyjnych. Do wyzwolenia 
ich spod jarzma faszyzmu przyczynili 
się Polacy, walcząc w zapomnianej 
bitwie pod Budziszynem w dniach 
21-30 kwietnia 1945 roku. Bitwa była 
bardzo krwawa i nie była zbyt chlub-
na z powodu ogromnej nieudolności 
dowództwa. Zginęło w niej najwię-

Dwujęzyczne tablice informacyjne na Łużycach (na zdjęciu dwujęzyczna tablica w miejscowości Miksel k/ Budziszyna)

Serbołużycka szkoła w Chróścicy (niem.Crostwitz)
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Serbołużyczanie - najmniejszy słowiański naród
„Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka,

ale dlatego, że własna”.
Seneka Młodszy

cej Polaków ze wszystkich operacji 
wojskowych podczas całej II wojny 
światowej. Walczyli tam żołnierze 2. 
Armii Wojska Polskiego pod dowódz-
twem gen. Karola Świerczewskiego. 
Jednak nieważne jaka armia i jaki 
dowódca, ważne jest to, że w walce o 
słuszną sprawę zginęło tysiące ludzi. 
I Łużyczanie o tym pamiętają. W 
Chróścicy znajdują się dwa pomniki 

upamiętniające udział naszych żołnie-
rzy w tej bitwie, a droga do nich jest 
świetnie oznakowana. Pierwszy rzuca 
się w oczy duży pomnik ustawiony 
na niewielkim pagórku, tzw. „Fulkec 
Horka”. Okolica jest zadbana i wypie-
lęgnowana, a z pagórka roztacza się 
przepiękny widok na całą wioskę, nad 
którą góruje wieża kościoła Cyryla i 
Metodego. Tuż za dużym pomnikiem 

ukrywa się mniejszy pomnik, posta-
wiony jak pierwszy z napisami w 
trzech językach: łużyckim, polskim i 
niemieckim. Nie zniszczono poprzed-
niego pomnika, tylko nadal stoi, a 
mieszkańcy dbają o niego. 

Kolejne ze świadectw na to, jak waż-
na jest dla Serbołużyczan tożsamość 
narodowa, znajdujemy wracając do 
centrum wioski. Tuż przy głównej 
ulicy na jednym z domów widnieje 
niepozorna, ale bardzo ważna tablica. 
To właśnie w tym domu w Chróścicy 
odnowiła działalność największa ser-
bołużycka partia – Domowina. A stało 

się to 10 maja 1945 roku, czyli od razu 
po zakończeniu II wojny światowej. 
Oczywiście jest i szkoła, której bu-
dynek znajduje się w centrum wioski, 
nieopodal kościoła. Na ścianie od razu 
rzuca się w oczy olbrzymi napis: Serb-
ska šula Jurij Chěžka. Czytałem, że 
ze względu na brak zainteresowania 
wiele serbołużyckich szkół jest zamy-
kanych, ale widać, że ta w Chróścicy 
ma się całkiem nieźle. Podobnie, jak 
znajdujące się w tym samym budyn-
ku serbołużyckie przedszkole. Kilka 
kilometrów od Chróścicy znajduje 
się stolica Górnych Łużyc – Budzi-
szyn (niem. Bautzen). Budziszyn jest 

centrum kulturalnym, naukowym, 
politycznym i religijnym górnołuży-
czan. Działa tu jedyny w Niemczech 
dwujęzyczny teatr (Němsko-Serbske 
ludowe dźiwadło), w którym sztuki 
wystawiane są zarówno po niemiecku 
jak i serbołużycku, tu również jest 
Dom Serbski, a w nim Serbskie Mu-
zeum i siedziba partii Domowina, są 
tu również zadbane ruiny kościoła św. 
Mikołaja z 1440 roku, z cmentarzem 
i grobami znanych Łużyczan, czy 
kościół św. Michała, w którym msze 
odprawiane są wyłącznie po łużycku.

Krzysztof Kowsz

Mapa przedstawiająca rozmieszczenie Serbołużyczan

Muzeum serbołużyckie w Budziszynie

W 1912 roku w Hoyerswerdzie (serb. Wojerecy) powstała społeczno - 
kulturalna organizacja Serbów łużyckich „Domowina”. Na zdjęciu pomnik 

upamiętniający „Domowinę” w Hoyerswerdzie

W serbołużyckiej miejscowości  Panschwitz - Kuckau urodził się Mikławš Andricki- ksiądz katolicki, redaktor pisma 
„Łužica”, jego bratankiem był Alojs Andricki, wielki przeciwnik narodowego socjalizmu, pierwszym błogosławiony 

Serbołużyczanin. Na zdjęciu Klasztor Sankt Marienstern w Panschwitz - Kuckau
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 SPORT 

Kolejka 1 - 8-9 sierpnia

Znicz Leśniów Wielki - Ikar Zawada 
Start Płoty - Błękitni Zabłocie 
Spartak Budachów - Bóbr Bobrowice 
Czarni Czarnowo - Budowlani II Lubsko 
Relaks Grabice - Sparta Mierków 
Fadom Nowogród
Bobrzański

- Czarni Drągowina

Zjednoczeni Brody - Energetyk Dychów 
Pauza - Pogoń Wężyska
 
Kolejka 2 - 15-16 sierpnia

Ikar Zawada - Pogoń Wężyska 
Czarni Drągowina - Zjednoczeni Brody
Sparta Mierków - Fadom Nowogród

Bobrzański
Budowlani II Lubsko - Relaks Grabice
Bóbr Bobrowice - Czarni Czarnowo
Błękitni Zabłocie - Spartak Budachów
Znicz Leśniów Wielki - Start Płoty 
Pauza - - Energetyk Dychów
 
Kolejka 3 - 22-23 sierpnia

Start Płoty - Ikar Zawada
Spartak Budachów - Znicz Leśniów Wielki
Czarni Czarnowo - Błękitni Zabłocie
Relaks Grabice - Bóbr Bobrowice
Fadom Nowogród
Bobrzański

- Budowlani II Lubsko

Zjednoczeni Brody - Sparta Mierków
Pogoń Wężyska - Energetyk Dychów
Pauza - Czarni Drągowina
 
Kolejka 4 - 29-30 sierpnia

Ikar Zawada - Energetyk Dychów
Czarni Drągowina - Pogoń Wężyska
Budowlani II Lubsko - Zjednoczeni Brody
Bóbr Bobrowice - Fadom Nowogród

Bobrzański
Błękitni Zabłocie - Relaks Grabice
Znicz Leśniów Wielki - Czarni Czarnowo
Start Płoty - Spartak Budachów
Pauza - Sparta Mierków
 
Kolejka 5 - 5-6 września

Spartak Budachów - Ikar Zawada
Czarni Czarnowo - Start Płoty
Relaks Grabice - Znicz Leśniów Wielki
Fadom Nowogród
Bobrzański

- Błękitni Zabłocie

Zjednoczeni Brody - Bóbr Bobrowice
Pogoń Wężyska - Sparta Mierków
Energetyk Dychów - Czarni Drągowina
Pauza - Budowlani II Lubsko
 
Kolejka 6 - 12-13 września

Ikar Zawada - Czarni Drągowina
Sparta Mierków - Energetyk Dychów
Budowlani II Lubsko - Pogoń Wężyska
Błękitni Zabłocie - Zjednoczeni Brody
Znicz Leśniów Wielki - Fadom Nowogród

Bobrzański
Start Płoty - Relaks Grabice
Spartak Budachów - Czarni Czarnowo
Pauza - Bóbr Bobrowice
 
Kolejka 7 - 19-20 września

Czarni Czarnowo - Ikar Zawada
Relaks Grabice - Spartak Budachów
F a d o m  N o w o g ró d 
Bobrzański

- Start Płoty

Zjednoczeni Brody - Znicz Leśniów Wielki
Pogoń Wężyska - Bóbr Bobrowice
Energetyk Dychów - Budowlani II Lubsko
Czarni Drągowina - Sparta Mierków
Pauza - Błękitni Zabłocie
 
Kolejka 8 - 26-27 września

Ikar Zawada - Sparta Mierków
Budowlani II Lubsko - Czarni Drągowina
Bóbr Bobrowice - Energetyk Dychów
Błękitni Zabłocie - Pogoń Wężyska

Start Płoty - Zjednoczeni Brody
Spartak Budachów - Fadom Nowogród

Bobrzański
Czarni Czarnowo - Relaks Grabice
Pauza - Znicz Leśniów Wielki

Kolejka 9 - 3-4 października

Relaks Grabice - Ikar Zawada
F a d o m  N o w o g ró d 
Bobrzański

- Czarni Czarnowo

Zjednoczeni Brody - Spartak Budachów
Pogoń Wężyska - Znicz Leśniów Wielki
Energetyk Dychów - Błękitni Zabłocie
Czarni Drągowina - Bóbr Bobrowice
Sparta Mierków - Budowlani II Lubsko
Pauza - Start Płoty
 
Kolejka 10 - 10-11 października

Ikar Zawada - Budowlani II Lubsko
Bóbr Bobrowice - Sparta Mierków
Błękitni Zabłocie - Czarni Drągowina
Znicz Leśniów Wielki - Energetyk Dychów
Start Płoty - Pogoń Wężyska
Czarni Czarnowo - Zjednoczeni Brody
Relaks Grabice - Fadom Nowogród

Bobrzański
Pauza - Spartak Budachów
 
Kolejka 11 - 17-18 października

Fadom Nowogród
Bobrzański

- Ikar Zawada

Zjednoczeni Brody - Relaks Grabice
Pogoń Wężyska - Spartak Budachów
Energetyk Dychów - Start Płoty
Czarni Drągowina - Znicz Leśniów Wielki
Sparta Mierków - Błękitni Zabłocie
Budowlani II Lubsko - Bóbr Bobrowice
Pauza - Czarni Czarnowo
 
Kolejka 12 - 24-25 października

Ikar Zawada - Bóbr Bobrowice
Błękitni Zabłocie - Budowlani II Lubsko
Znicz Leśniów Wielki - Sparta Mierków
Start Płoty - Czarni Drągowina
Spartak Budachów - Energetyk Dychów
Czarni Czarnowo - Pogoń Wężyska
Fadom Nowogród
Bobrzański

- Zjednoczeni Brody

Pauza - Relaks Grabice
 
Kolejka 13 - 7-8 listopada

Zjednoczeni Brody - Ikar Zawada
Pogoń Wężyska - Relaks Grabice
Energetyk Dychów - Czarni Czarnowo
Czarni Drągowina - Spartak Budachów
Sparta Mierków - Start Płoty
Budowlani II Lubsko - Znicz Leśniów Wielki
Bóbr Bobrowice - Błękitni Zabłocie
Pauza - Fadom Nowogród

Bobrzański
 
Kolejka 14 - 11 listopada

Ikar Zawada - Błękitni Zabłocie
Znicz Leśniów Wielki - Bóbr Bobrowice
Start Płoty - Budowlani II Lubsko
Spartak Budachów - Sparta Mierków
Czarni Czarnowo - Czarni Drągowina
Relaks Grabice - Energetyk Dychów
Fadom Nowogród
Bobrzański

- Pogoń Wężyska

Pauza - Zjednoczeni Brody

Kolejka 15 - 14-15 listopada

Pogoń Wężyska - Zjednoczeni Brody
Energetyk Dychów - Fadom Nowogród

Bobrzański
Czarni Drągowina - Relaks Grabice
Sparta Mierków - Czarni Czarnowo
Budowlani II Lubsko - Spartak Budachów
Bóbr Bobrowice - Start Płoty
Błękitni Zabłocie - Znicz Leśniów Wielki
Pauza - Ikar Zawada

Terminarz
Zielonogórska
A-Klasa

Kolejka 1 w dniach 25-07-2020/26-07-2020
1 SPARTA GRABIK - BUDOWLANI LUBSKO 2020-07-25 17:00 Stadion Wiejski w Grabiku
2 GKS SIEDLISKO - PROMIEŃ ŻARY 2020-07-25 17:00 Boisko Siedlisko, Głogowska
3 SPROTAVIA SZPROTAWA - DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE 2020-07-25 17:00 Szprotawa, Sobieskiego 68)
4 LECH SULECHÓW - DELTA SIENIAWA ŻARSKA 2020-07-25 17:00 Stadion Miejski (Sulechów 1)
5 PIAST CZERWIEŃSK - DRZONKOWIANKA RACULA 2020-07-25 17:00 Stadion Czerwieńsk, Kwiatowa 8a)
6 ZORZA OCHLA - UNIA KUNICE ŻARY 2020-07-25 17:00 Zorza Ochla (Ochla, Zielonogórska 1)
7 CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA - POGOŃ PRZYBORÓW 2020-07-25 17:00 CHYNÓW Zielona Góra, Krępowska 1)
8 ODRA BYTOM ODRZAŃSKI - LZS KADO GÓRZYN 2020-07-25 17:00 Bytom Odrzański, Sportowa 1)
9 ŁKS ŁĘKNICA - MIESZKO KONOTOP 2020-07-25 17:00 Stadion Miejski (Łęknica 1)

Kolejka 2 w dniach 01-08-2020/02-08-2020
10 BUDOWLANI LUBSKO - MIESZKO KONOTOP 2020-08-01 17:00 Lubsko, Sportowa 48)
11 LZS KADO GÓRZYN - ŁKS ŁĘKNICA 2020-08-01 17:00 Stadion Górzyn 24A)
12 POGOŃ PRZYBORÓW - ODRA BYTOM ODRZAŃSKI 2020-08-01 17:00 Przyborów, Drzewna 6A)
13 UNIA KUNICE ŻARY - CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA 2020-08-01 17:00 Boisko Miejskie - Kunice Żarskie
14 DRZONKOWIANKA RACULA - ZORZA OCHLA 2020-08-01 17:00 Stary Kisielin (Zielona Góra )
15 DELTA SIENIAWA ŻARSKA - PIAST CZERWIEŃSK 2020-08-01 17:00 Boisko Sieniawa Żarska 47A)
16 DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE - LECH SULECHÓW 2020-08-01 17:00 Alfa Jaromirowice
17 PROMIEŃ ŻARY - SPROTAVIA SZPROTAWA 2020-08-01 17:00 Żary, Zwycięzców 38)
18 SPARTA GRABIK - GKS SIEDLISKO 2020-08-01 17:00 Stadion Wiejski w Grabiku

Kolejka 3 w dniach 08-08-2020/09-08-2020
19 GKS SIEDLISKO - BUDOWLANI LUBSKO 2020-08-08 17:00 Siedlisko, Głogowska brak)
20 SPROTAVIA SZPROTAWA - SPARTA GRABIK 2020-08-08 17:00 Szprotawa, Sobieskiego 68)
21 LECH SULECHÓW - PROMIEŃ ŻARY 2020-08-08 17:00 Sulechów 1)
22 PIAST CZERWIEŃSK - DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE 2020-08-08 17:00 Czerwieńsk, Kwiatowa 8a)
23 ZORZA OCHLA - DELTA SIENIAWA ŻARSKA 2020-08-08 17:00 Ochla, Zielonogórska 1)
24 CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA - DRZONKOWIANKA RACULA 2020-08-08 17:00 Zielona Góra, Krępowska 1)
25 ODRA BYTOM ODRZAŃSKI - UNIA KUNICE ŻARY 2020-08-08 17:00 Bytom Odrzański, Sportowa 1)
26 ŁKS ŁĘKNICA - POGOŃ PRZYBORÓW 2020-08-08 17:00 Stadion Miejski (Łęknica 1)
27 MIESZKO KONOTOP - LZS KADO GÓRZYN 2020-08-08 17:00 Konotop, Leśna 2)

Kolejka 4 w dniach 15-08-2020/16-08-2020
28 BUDOWLANI LUBSKO - LZS KADO GÓRZYN 2020-08-15 16:00 Lubsko, Sportowa 48)
29 POGOŃ PRZYBORÓW - MIESZKO KONOTOP 2020-08-15 16:00 Przyborów, Drzewna 6A)
30 UNIA KUNICE ŻARY - ŁKS ŁĘKNICA 2020-08-15 16:00 Boisko Miejskie - Kunice Żarskie
31 DRZONKOWIANKA RACULA - ODRA BYTOM ODRZAŃSKI 2020-08-15 16:00 Stary Kisielin (Zielona Góra )
32 DELTA SIENIAWA ŻARSKA - CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA 2020-08-15 16:00 Boisko Sieniawa Żarska 47A)
33 DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE - ZORZA OCHLA 2020-08-15 16:00 Alfa Jaromirowice
34 PROMIEŃ ŻARY - PIAST CZERWIEŃSK 2020-08-15 16:00 Żary, Zwycięzców 38)
35 SPARTA GRABIK - LECH SULECHÓW 2020-08-15 16:00 Stadion Wiejski w Grabiku
36 GKS SIEDLISKO - SPROTAVIA SZPROTAWA 2020-08-15 16:00 Siedlisko, Głogowska brak)
37 SPROTAVIA SZPROTAWA - BUDOWLANI LUBSKO 2020-08-22 16:00 Szprotawa, Sobieskiego 68)
38 LECH SULECHÓW - GKS SIEDLISKO 2020-08-22 16:00 Stadion Sulechów 1)
39 PIAST CZERWIEŃSK - SPARTA GRABIK 2020-08-22 16:00 Czerwieńsk, Kwiatowa 8a)
40 ZORZA OCHLA - PROMIEŃ ŻARY 2020-08-22 16:00 Ochla, Zielonogórska 1)
41 CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA - DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE 2020-08-22 16:00 Zielona Góra, Krępowska 1)
42 ODRA BYTOM ODRZAŃSKI - DELTA SIENIAWA ŻARSKA 2020-08-22 16:00 Bytom Odrzański, Sportowa 1)
43 ŁKS ŁĘKNICA - DRZONKOWIANKA RACULA 2020-08-22 16:00 Stadion Miejski (Łęknica 1)
44 MIESZKO KONOTOP - UNIA KUNICE ŻARY 2020-08-22 16:00 Konotop, Leśna 2)
45 LZS KADO GÓRZYN - POGOŃ PRZYBORÓW 2020-08-22 16:00 Stadion Górzyn 24A)

Kolejka 6 w dniach 29-08-2020/30-08-2020
46 BUDOWLANI LUBSKO - POGOŃ PRZYBORÓW 2020-08-29 16:00 Lubsko, Sportowa 48)
47 UNIA KUNICE ŻARY - LZS KADO GÓRZYN 2020-08-29 16:00 Boisko Miejskie - Kunice Żarskie
48 DRZONKOWIANKA RACULA - MIESZKO KONOTOP 2020-08-29 16:00 Stary Kisielin (Zielona Góra )
49 DELTA SIENIAWA ŻARSKA - ŁKS ŁĘKNICA 2020-08-29 16:00 Boisko Sieniawa Żarska 47A)
50 DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE - ODRA BYTOM ODRZAŃSKI 2020-08-29 16:00 Alfa Jaromirowice
51 PROMIEŃ ŻARY - CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA 2020-08-29 16:00 Żary, Zwycięzców 38)
52 SPARTA GRABIK - ZORZA OCHLA 2020-08-29 16:00 Stadion Wiejski w Grabiku
53 GKS SIEDLISKO - PIAST CZERWIEŃSK 2020-08-29 16:00 Siedlisko, Głogowska brak)
54 SPROTAVIA SZPROTAWA - LECH SULECHÓW 2020-08-29 16:00 Szprotawa, Sobieskiego 68)

Kolejka 7 w dniach 05-09-2020/06-09-2020

55 LECH SULECHÓW - BUDOWLANI LUBSKO 2020-09-05 16:00 Stadion Miejski (Sulechów 1)
56 PIAST CZERWIEŃSK - SPROTAVIA SZPROTAWA 2020-09-05 16:00 Czerwieńsk, Kwiatowa 8a)
57 ZORZA OCHLA - GKS SIEDLISKO 2020-09-05 16:00 Ochla, Zielonogórska 1)
58 CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA - SPARTA GRABIK 2020-09-05 16:00 Zielona Góra, Krępowska 1)
59 ODRA BYTOM ODRZAŃSKI - PROMIEŃ ŻARY 2020-09-05 16:00 Bytom Odrzański, Sportowa 1)
60 ŁKS ŁĘKNICA - DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE 2020-09-05 16:00 Stadion Miejski (Łęknica 1)
61 MIESZKO KONOTOP - DELTA SIENIAWA ŻARSKA 2020-09-05 16:00 Konotop, Leśna 2)
62 LZS KADO GÓRZYN - DRZONKOWIANKA RACULA 2020-09-05 16:00 Stadion w Górzyn 24A)
63 POGOŃ PRZYBORÓW - UNIA KUNICE ŻARY 2020-09-05 16:00 Przyborów, Drzewna 6A)

Kolejka 8 w dniach 12-09-2020/13-09-2020

64 BUDOWLANI LUBSKO - UNIA KUNICE ŻARY 2020-09-12 16:00 Lubsko, Sportowa 48)
65 DRZONKOWIANKA RACULA - POGOŃ PRZYBORÓW 2020-09-12 16:00 Stary Kisielin (Zielona Góra )
66 DELTA SIENIAWA ŻARSKA - LZS KADO GÓRZYN 2020-09-12 16:00 Boisko Sieniawa Żarska 47A)
67 DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE - MIESZKO KONOTOP 2020-09-12 16:00 Alfa Jaromirowice
68 PROMIEŃ ŻARY - ŁKS ŁĘKNICA 2020-09-12 16:00 Żary, Zwycięzców 38)
69 SPARTA GRABIK - ODRA BYTOM ODRZAŃSKI 2020-09-12 16:00 Stadion Wiejski w Grabiku
70 GKS SIEDLISKO - CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA 2020-09-12 16:00 Siedlisko, Głogowska brak)
71 SPROTAVIA SZPROTAWA - ZORZA OCHLA 2020-09-12 16:00 Szprotawa, Sobieskiego 68)
72 LECH SULECHÓW - PIAST CZERWIEŃSK 2020-09-12 16:00 Stadion Miejski (Sulechów 1)
73 PIAST CZERWIEŃSK - BUDOWLANI LUBSKO 2020-09-19 16:00 Czerwieńsk, Kwiatowa 8a)
74 ZORZA OCHLA - LECH SULECHÓW 2020-09-19 16:00 Ochla, Zielonogórska 1)
75 CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA - SPROTAVIA SZPROTAWA 2020-09-19 16:00 Zielona Góra, Krępowska 1)
76 ODRA BYTOM ODRZAŃSKI - GKS SIEDLISKO 2020-09-19 16:00 Bytom Odrzański, Sportowa 1)
77 ŁKS ŁĘKNICA - SPARTA GRABIK 2020-09-19 16:00 Stadion Miejski (Łęknica 1)
78 MIESZKO KONOTOP - PROMIEŃ ŻARY 2020-09-19 16:00 Konotop, Leśna 2)
79 LZS KADO GÓRZYN - DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE 2020-09-19 16:00 Stadion Górzyn 24A)
80 POGOŃ PRZYBORÓW - DELTA SIENIAWA ŻARSKA 2020-09-19 16:00 Przyborów, Drzewna 6A)
81 UNIA KUNICE ŻARY - DRZONKOWIANKA RACULA 2020-09-19 16:00 Boisko Miejskie - Kunice Żarskie

Kolejka 10 w dniach26-09-2020/27-09-2020
82 BUDOWLANI LUBSKO - DRZONKOWIANKA RACULA 2020-09-26 15:00 Lubsko, Sportowa 48)
83 DELTA SIENIAWA ŻARSKA - UNIA KUNICE ŻARY 2020-09-26 15:00 Boisko Sieniawa Żarska 47A)
84 DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE - POGOŃ PRZYBORÓW 2020-09-26 15:00 Alfa Jaromirowice
85 PROMIEŃ ŻARY - LZS KADO GÓRZYN 2020-09-26 15:00 Żary, Zwycięzców 38)
86 SPARTA GRABIK - MIESZKO KONOTOP 2020-09-26 15:00 Stadion Wiejski w Grabiku
87 GKS SIEDLISKO - ŁKS ŁĘKNICA 2020-09-26 15:00 Siedlisko, Głogowska brak)
88 SPROTAVIA SZPROTAWA - ODRA BYTOM ODRZAŃSKI 2020-09-26 15:00 Szprotawa, Sobieskiego 68)
89 LECH SULECHÓW - CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA 2020-09-26 15:00 Stadion Miejski (Sulechów 1)
90 PIAST CZERWIEŃSK - ZORZA OCHLA 2020-09-26 15:00 Czerwieńsk, Kwiatowa 8a)TE
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W sobotę 20.06. podopieczni Roberta 
Miczke rozegrali mecz kontrolny 
z beniaminkiem A-klasy zespołem 
Zjednoczonych Brody. Spotkanie 
rozegrano w trzech częściach po 
30 minut. Mecz był wyrównanym 

pojedynkiem, który da obu trenerom 
dużo materiału do przemyśleń przed 
nadchodzącym sezonem. Robert 
Miczke był zadowolony z wyniku i 
postawy zespołu. Bramki dla naszej 
drużyny zdobyli: Dawid Urban i 

Patryk Skrzypczak, bramki dla Zjed-
noczonych zdobyli: Łukasz Perdoch 
i Michał Majchrzak Mecz zakończył 
się wynikiem 2:2.

I.G.

W sobotnie popołudnie 
(11 lipca) zespół Budow-
lanych Lubsko podejmo-
wał ekipę Delty Sienia-
wa Żarska. W spotkaniu 
minimalnie lepsi okazali 
się zawodnicy z Lubska 
wygrywając 4:3 po bram-
kach Marcina Bławuciaka, 
Artioma Woyciechow-
skiego, Patryka Kozioła 
i Marcina Trziszki. Mecz 
nie był porywającym wi-
dowiskiem. Widać było, 
że obie ekipy są w trakcie 
przygotowania do sezonu. 
Cieszy wygrana, a co do 
poziomu gry -  ten na 
pewno nie zadowala, ale 
pozwala trenerom na wy-
ciągnięcie odpowiednich 
wniosków przed meczami 
o  większą stawkę.

I.G

Wygrana Budowlanych

Grający asystent Budowlanych Lubsko Marcin Piech 
w akcji.

Dawid Urban w kolejnym rajdzie.

W środowe popołu -
dnie(24.06.) swój pierwszy 
mecz po przerwie spowodo-
wanej epidemią Covid-19 
rozegrał zespół Budowla-
nych Lubsko. W sparingo-
wym spotkaniu gospodarze 
podejmowali ekipę ŁKS 
Łęknica, która w sezonie 
2019/2020 wywalczyła 
awans do zielonogórskiej 
Klasy Okręgowej. Po wyrównanym 
meczu padł wynik 1:1.
Bramkę dla naszej drużyny w 89 minu-
cie strzelił Marcin Piech.W naszej ekipie 
na słowa pochwały zasłużył Szymon 
Kondycki, który w kilku groźnych sy-
tuacjach uratował Budowlanych przed 
utratą bramki. Ozdobą meczu może być 
bramka zdobyta przez Marcina Piecha, 

strzelona po świetnie rozegranym stałym 
fragmencie gry. Popularny "Żwirek” 
strzałem z ok 20 metrów "ściągnął paję-
czynę w bramce gości”. Jak na pierwsze 
spotkanie po tak długiej przerwie, mecz 
mógł się podobać. Widać było „głód” 
piłki i duże zaangażowanie w grę całej 
drużyny. Oby tak dalej. Bramkę dla 
gości zdobył Łukasz Machinka.

I.G.

Pierwsze koty za płoty czyli 
sparing z ŁKS Łęknica

SPARING REZERW

GRALI BUDOWLANI

We wtorkowe popołudnie(23.06.) 
podopieczni Roberta Ściłby - 
Juniorzy Budowlanych Lubsko 
- rozegrali sparing z zespołem 
Promienia Żary. Mecz zakończył 
się wynikiem 1:0 dla naszego 
zespołu. Bramkę zdobył Marcel 
Sadowski. Był to pierwszy mecz 
naszej „Młodzieży" po przerwie 
spowodowanej epidemią CO-
VID- 19.

I.G.

Mecz towarzyski Juniorów

W czwartek 02.07 w godzinach popo-
łudniowych odbyło się Walne Zebranie 
MLKS Budowlanych Lubsko, podczas 
którego wybrano nowy Zarząd klubu. 
Nowym Prezesem został wybrany To-
masz Duczmal. 
Zarząd klubu : Tomasz Duczmal - prezes
Tomasz Bahyrycz - viceprezes
Elżbieta Slowik - skarbnik

Bartosz Łapa - członek zarządu
Paweł Bahyrycz - członek zarządu
Waldemar Szymczak - członek zarządu
Komisja Rewizyjna:
Albert Pachowicz - przewodniczący
Wiesław Szymczak - członek
Robert Miczke - członek.
Wśród zaproszonych gości obecny był 
m.in. były Prezes, a obecnie Burmistrz 

Lubska Janusz Dudojć. Nowo wybrany 
Prezes podziękował ustępującemu Za-
rządowi ,z jego prezesem Stanisławem 
Słobodzianem, za pracę, jaką włożyli w 
działalność klubu.
Nowo wybranemu Prezesowi oraz Za-
rządowi życzymy powodzenia i tylko 
samych sukcesów.

I.G.

25 czerwca mecz kontrolny rozegrali 
Budowlani II Lubsko i drużyna Junio-
rów. W spotkaniu, w którym wynik był 
sprawą drugorzędną, padł rezultat 6:2 dla 
podopiecznych Roberta Miczke. Obaj 
trenerzy będą mieli sporo materiału do 

przemyśleń przed nadchodzącym sezo-
nem. Mecz toczył się przy przewadze re-
zerw Budowlanych. Było widać większą 
dojrzałość i mądrość w grze zawodników 
Roberta Miczke. Z kolei podopieczni 
Roberta Ściłby odgryzali się szybkimi 

kontratakami, po których było gorąco 
pod bramką starszych kolegów. Tylko 
brak zimnej krwi w tych sytuacjach nie 
pozwolił na zdobycie większej ilości 
bramek.

I.G.

Nowy zarząd MLKS Budowlani Lubsko

Nowy Zarząd MLKS Budowlani LubskoNowy Prezes MLKS Tomasz Duczmal

Rajd Tymka Dynowskiego

Fragmenty meczu z Promieniem Żary

Spotkanie zakończyło się wynikiem 6:2

Fragmenty meczu rezerw Budowlanych
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Rozmawiamy z wybranym 
w dniu 07.07. 2020 r. 
nowym Prezesem Klubu 
MLKS Budowlani Lubsko.

Magazyn Lubski: Proszę, przedstaw 
się czytelnikom ML.
Tomasz Duczmal: Nazywam się To-
masz Duczmal. Pochodzę z Lubska i 
tu  mieszkam. Od niedawna zacząłem 
sprawować funkcję Prezesa Budowla-
nych. Na początku chciałem serdecznie 
pozdrowić czytelników ML. 
ML: Od ilu lat jesteś związany z 
Budowlanymi. Skąd u Ciebie pasja 
do piłki nożnej?
T.D: Z Budowlanymi jestem związany 
od kiedy powstała piłka amatorska 
(czyli LALPN), to jest od 2004 roku. 
Pograłem w niej jakieś 10 lat. Później 
były treningi i występy w 
II Drużynie Budowlanych aż do dziś, 
kiedy to zgłosiłem się na kandydata do 
zostania Prezesem Klubu Budowlani.
ML: Jak wspominałeś, przygodę z 
Budowlanymi rozpocząłeś od gry 
w LALPN, jak widzisz przyszłość 
„amatorki” w strukturach MLKS ?
TD: Mam nadzieję , że nasza współ-
praca będzie się rozwijać tak jak do tej 
pory i poprzez LALPN będziemy mogli 
zasilać szeregi Budowlanych utalento-
wanymi graczami.
ML: Jak oceniasz pracę poprzednie-
go Zarządu lubskiego Klubu?
T.D: Podczas pierwszego spotkania no-
wego Zarządu stwierdziliśmy, iż będzie 
co robić przez następnych kilka lat. Jest 
8 drużyn, o każdej chcę wiedzieć jak 
najwięcej, by zrobić coś ponad to, co 
już było. Ale mam szacunek do pracy 
poprzedników.
ML: Czy mogli zrobić coś lepiej?

T.D: Sprawą ważną w tych momentach 
są finanse. Na pewno ZADBAMY o 
sponsorów. Generalnie sport w obec-
nych czasach to finanse, a im ma się ich 
więcej, tym bardziej można poszaleć 
(uśmiech). Ja obiecuję, że postaram 
się je u kogoś znaleźć! I przy tej okazji 
pozdrawiam wszystkich sponsorów 
(śmiech).
ML: Czy znajdzie się miejsce dla 
byłego prezesa Klubu - Stanisława 
Słobodziana?
T.D: Mi ogólnie bardzo dobrze się z 
Nim współpracuje. Pomagamy sobie 
nawzajem, czy to w życiu prywatnym, 
czy zawodowym. Bardzo chętnie 
odbiera telefony i udziela wszelkich 
potrzebnych Nam odpowiedzi. Nadal 
zostaje w Klubie będąc trenerem. 
ML: A jakie będą Twoje najbliższe 
decyzje, jako Prezesa, dotyczące 
Klubu Budowlanych? Sezon zbliża 
się wielkimi krokami.
T.D: Pytanie ciężkie na chwilę obecną, 
bo tych decyzji na pewno nie będę 
podejmował sam. Zostało wybranych 5 
osób współdecydujących. Budowlani to 
zespół, a zespół to drużyna, a drużyna 

to ludzie. To nie działa tak,  jak w życiu 
prywatnym, czy moim zawodowym. 
Tam jestem właścicielem firmy (Roboty 
Ziemne – red.) i decyzje podejmuję sam. 
Tu będę się liczył ze zdaniem innych 
ludzi, czyli kolektywnie, wspólnie i na 
pewno nie na zasadzie "widzi mi się".
ML: A co chciałbyś zmienić w dzia-
łalności Klubu?
T.D: Chciałbym, aby Budowlani nie 
byli kojarzeni tylko z występami na 
boisku. Chcę, by brali udział w życiu 
Lubska, byli widoczni dla jego miesz-
kańców i np. 6 grudnia (w Mikołajki) 
ubierali się w stroje klubowe, brali 
piłki podpisane przez zawodników i 
działaczy, słodycze i spotykali się z 
przedszkolakami, uczniami szkół, wy-
chowankami Domu Dziecka, WTZ czy 
Klubów Seniora. By przyłączyli się do 
różnych akcji charytatywnych. Nie tyl-
ko brali, ale też dawali naszej społecz-
ności siebie. To na pewno będzie trwało 
przez całą kadencję tego Zarządu. 
ML: A jakie będą priorytety jeśli cho-
dzi o aspekty sportowe w działalności 
Klubu Budowlanych w najbliższym 
sezonie?
T.D: Moim założeniem jest utrzymanie 
się w Okręgówce, tylko że chcemy stać 
wysoko w tej tabeli. Musimy dobrze 
grać i zbierać punkty. A osiągnąć to 
można wyłącznie poprzez treningi, na 
które chodzą wszyscy i to często. Na-
leży tak motywować zawodników, aby 
chcieli dbać o kondycję. Wtedy poprawi 
się szybkość, sprawność, atmosfera i 
przyjdą wyniki. 
Drugi zespół się „bawi” w piłkę. Takie 
było założenie jego powstania, kiedy z 
Robertem Miczke i Tomkiem Bahyry-
czem go zakładaliśmy. I to fajnie działa. 
Właśnie dzisiaj grając z Mierkowem 
daliśmy wynikowy popis (śmiech).
ML: Ale chodzą słuchy, że Ty jako 
zawodnik II Drużyny będziesz ją 
bardziej faworyzował?
T.D: Jako Prezesa moje priorytety mu-
siały się przewartościować. To pierwszy 
zespół jest na planie piedestale, drugi 
przede wszystkim go wspiera. Dobrzy 
zawodnicy trafiają do I, słabsi kondycyj-
nie, czy ograniem, muszą potrenować w 
II, by się odbudować. To I jest wizytów-
ką Budowlanych.
ML: A jak widzisz drużyny juniorów 
i pracę z nimi?
T.D: Jest w nich wielka nadzieja. Sam 
widzę kilku, którzy mogliby już zasilić 
I i chyba to będzie już zrealizowane 
podczas dzisiejszego meczu (sparing 
z Deltą Sieniawa Żarska – wygrana 
4:3 – red.)lub trenować już w druży-
nie II. Pora, by ci młodsi zastępowali 
tych znacznie starszych zawodników 

i zasilili ławkę rezerwowych. Życzę 
sobie tego z całego serca (uśmiech). 
Lubskich piłkarzy spokojnie stać na 
IV Ligę, o tym mówią ludzie z naszego 
środowiska. 
I zobaczymy jak będzie.
ML: Jak wyglądać będzie kadra 
trenerska Budowlanych?
T.D: Zostaje taka jaka była.
ML: Tylko mimochodem wspomnia-
łeś o złej sytuacji finansowej miasta 
Lubsko. A co się z tym wiąże, to i 
dotacja dla Klubu Budowlanych 
jest niewystarczająca. Jakie widzisz 
rozwiązanie problemu finansowego 
dla Budowlanych?
T.D: Za dużo pieniążków na koncie 
nie mamy, ale chcemy je pozyskać.W 
czwartek, tj. 23.07 spotkamy się po raz 
drugi jako Zarząd. Przygotujemy ulotki 
z numerem konta Budowlanych i sami 
będziemy chodzić we wszystkie moż-
liwe miejsca, do wszystkich decyzyj-
nych ludzi, w Lubsku i jego okolicach, 
aby porozmawiać, przekonać i zdobyć 
… . Myślimy tutaj o instytucjach 
państwowych, prywatnych itp., itd. 
Kto może, ten pomoże!!! Zachęcam 
również czytelników ML do wpłacania 
pieniążków. Tutaj głównie ćwiczy mło-
dzież i zamiast wysiadywać po parkach 
i wymyślać wiele głupich akcji, niech 
pobiegają i pograją na stadionie. Tu 
jest bezpiecznie i w miłej atmosferze, 
z pożytkiem dla wszystkich. 
Rozmawiałem z Panem Burmistrzem 
Januszem Dudojciem. Mówił o ofercie 
dla klubów sportowych. Dzięki niej 
przetrwamy do końca roku 2020 i 
będziemy się cieszyli rozgrywkami.
ML: A prywatne kontakty Prezesa 
(śmiech)?
T.D: Jestem po rozmowie z pięcioma. 
Daje mi to spokój. Na chwilę obecną 
nie podam szczegółów.
ML: Budowlani to nie tylko męski 
futbol, ale i kobiecy. Proszę o parę 
słów o naszych Budowlankach.
T.D: Uśmiech. Piękne dziewczyny, 
fajnie grają w piłkę, mają świetnego 
trenera (Damian Dworczak, można by 
powiedzieć historia Budowlanych). I 
to się w niczym nie zmieni. Życzę Im 
tylko sukcesów i awansów.
ML: Poza Lubskiem gra kilku 
niezłych, byłych zawodników Bu-
dowlanych. Czy są jakieś plany, aby 
ich ściągnąć?
T.D: No, jest paru utalentowanych 
zawodników. Były prowadzone rozmo-
wy, ale wtedy nie wiedziałem jeszcze, 
czy mogę działać, więc ktoś za tych 
dobrych chłopców już się wziął. Mam 
głęboką nadzieję, iż po tym sezonie 
paru z tych zawodników wróci do 

Budowlanych. Kiedy będą konkrety, 
porozmawiamy o tym. Liczę na Radka 
Romanowskiego, Adriana Jeremicza i 
paru innych. (śmiech), nie chcę wy-
straszyć ich prezesów, ale gdy wrócą 
do Lubska, to gwarantuję im świetną 
zabawę w piłkę.
ML: W naszej gminie działa kilka 
drużyn sportowych: Kado Górzyn, 
Sparta Mierków. Czy pomysł na to, 
by porozmawiać z ich prezesami i 
trenerami, aby najlepsi zawodnicy 
z tych drużyn byli wzmocnieniem 
Budowlanych, a te drużyny były 
rodzajem drużyn satelitarnych jest 
zły? Chodzi o to, aby istniała jedna 
silna drużyna w gminie, a inne jej 
pomagały.
T.D: Nie myślałem o tym w ten spo-
sób. Każda drużyna, każde miejsce, to 
swoja historia. Więc tworzenie czegoś 
na siłę, według mnie, nie zdałoby 
egzaminu. Jeśli poszczególni zawod-
nicy zechcieliby, to oczywiście z miłą 
chęcią ich powitamy. Ja ich chętnie 
zapraszam. Prezesi wspomnianych 
klubów i trenerzy dbają o swe drużyny 
i ich osiągnięcia i niech tak zostanie.
ML: Co myślisz o współpracy z 
MUKS Hat-Trick Lubsko? Oni 
współdziałają z Górzynem, ale są to 
w większości lubskie dzieci ?
T.D: Z Kasią Nowicką jeszcze nie 
rozmawiałem, a zamierzam. Będę 
pytał, jak Ona to widzi. Poproszę o 
chwilę czasu. Bardzo Ją w tej chwili 
pozdrawiam !

ML: Kiedyś prywatnie rozmawia-
liśmy - wspominam- że chciałbyś 
rozwinąć infrastrukturę hotelową 
na terenie OSiR-u.
T.D: Ale wtedy musiałbym byś Preze-
sem OSiR-u (śmiech). Prezes Robert 
Ściłba jest moim bardzo dobrym 
przyjacielem i jeśliby kiedykolwiek 
poprosił mnie o pomoc w tym temacie, 
to nią zawsze służę (w każdym zakre-
sie). To człowiek z wizją na OSiR, 
któremu zawsze pomogę, bo nie siedzi 
z założonymi rękoma i mówi, że nic 
się nie da.
Teraz trochę remontuję (budynek 
główny) i będzie fajniej, przyjemniej, 
przyjaźniej.

ML: I tak żeby jeszcze pociągnąć Cię 
na koniec wywiadu za język popro-
szę, abyś zwrócił się bezpośrednio do 
czytelników ML. Powiedz do nas, jak 
do kibiców Budowlanych.
T.D: Hmmm. Z biletami to będzie 
pewna szopka. Do końca tego sezo-
nu nie będziemy pobierać opłat, ale 
później musimy wg dekretu PZPN-u. 
sprzedawać na całą rundę karnety. 
Co czwarta ławeczka będzie mogła 
być zajęta przez kibica. Jak pozyskać 
sympatyków, sponsorów, dotacje itp? 
To zabijanie piłki!!!
Ale kiedy wróci normalność, to za-
praszamy całe rodziny na mecze. Jest 
tu bezpiecznie, w fajnej atmosferze, z 
przyjaznym sklepikiem i hot-dogami. 
Na spotkaniu Zarządu omówimy spra-
wę zniżkowych, rodzinnych karnetów.
ML: Dziękuję za rozmowę i w imie-
niu licznego grona sympatyków 
footballu i swoim oczywiście życzę 
spełnienia wszystkich zamierzeń.

I.G.

CHCĘ, ŻEBY BYŁO LEPIEJ

OGŁASZAMY
ZAPISY

LUBSKA AMATORSKA LIGA
PIŁKI  NOŻNEJ

Więcej informacji:
www.lalpn.futbolowo.pl/
Zapisy u Ireneusz
Gumienny:
gutek3@autograf.pl lub
pod nr tel. 667924329

Już na przełomie sierpnia/września , rusza
nowy sezon LALPN. Zachęcamy i zapraszamy

do zgłaszania się drużyn amatorskich z
naszego miasta i okręgu.

Jedyne warunki: zawodnik nie może być
czynnym zawodnikiem i

 musi mieć ukończone 25 lat.

 SPORT 

Tak o swoim zawodniku 
mówi trener LZS Kado 
Górzyn Karol Widerowski:

„Radek to naprawdę bardzo barwna postać 
w tym zespole. Pierwszy do żartów 
i do robienia tak zwanej atmosferki w 
szatni, ale sportowo także niejednokrotnie 
pomagał nam na boisku. Bardzo w nim 
cenię to, że mogę na niego zawsze liczyć, 
niezależnie od sytuacji. Na pewno to 
będzie zawodnik, z którym pracę zawsze 
będę wspominał z uśmiechem na ustach.”
Magazyn Lubski: W ostatnim plebiscy-
cie Magazynu Lubskiego znalazłeś się 
w dziesiątce laureatów. Jak odebrałeś 
to wyróżnienie?
Radosław Dąbrowski: Czułem sie za-
szczycony tym wyróżnieniem, cieszę się, 
że udało mi się zdobyć takie szczególne 
osiągnięcie sportowe.
ML: Od ilu lat grasz w piłkę nożną, a 
od kiedy w Kado Górzyn?
RD: Od dziecka czułem, że piłka to moja 
pasja. Już jako nastoletni chłopiec stałem 
się wychowankiem klubu Kado Górzyn, 
trwa to przeszło 13 lat
 i chciałbym grać do momentu, aż zastąpi 
mnie mój syn.
ML: Czy od początku przygody z piłką 
chciałeś być bramkarzem?
RD: Z taką myślą wstąpiłem do klubu, lecz 
podczas meczu sparingowego w juniorach 

poprosiłem trenera Zygmunta Krzyszow-
skiego, aby dał mi szansę sprawdzenia się 
na pozycji atakującego. Tę rolę pełniłem 
kilka lat, zdobywając wiele bramek, aż do 
momentu powołania mnie przez Arkadiu-
sza Żyluka do seniorów. Byłem pierwszym 
juniorem wchodzącym do grona seniorów. 
Tam kontynuowałem grę na ataku, ale 
po jakimś czasie wróciłem ponownie na 
bramkę i tak zostało do dziś.
ML: W jakim klubie stawiałeś pierw-
sze kroki, kto był Twoim pierwszym 
trenerem?
RD: Tak jak wspomniałem wcześniej, od 
początku mojej "kariery" jestem wycho-
wankiem Kado Górzyn. Moim pierwszym 
trenerem był Tadeusz Żygłowski.
ML: Jest wielu znakomitych bramkarzy 
w Polsce i na świecie, czy któryś z nich 
jest dla Ciebie wzorem do naśladowa-

nia? Chodzi mi o tych grających obec-
nie, ale może jest to ktoś, kto zakończył 
już czynne uprawianie sportu?
RD: Wzorowałem się na naszym polskim 
bramkarzu Jerzym Dudku.
ML: Wielu fachowców uważa, że współ-
cześnie grający bramkarze to prak-
tycznie ostatni stoperzy, co wiąże się 
oczywiście z dobrą techniką użytkową 
(gra nogami) i rozgrywaniem piłki. Czy 
zgadzasz się z tą opinią? Czy to oznacza, 
że umiejętności stricte bramkarskie nie 
są już tak istotne?
RD: Jak najbardziej zgadzam się z tym, 
chociaż nie jestem w tym idealny. Będę 
chciał to na pewno poprawić, żeby moja 
gra nogami wyglądała lepiej.
ML: Jak bardzo różni się trening bram-
karski od ogólnego?
RD: Tak naprawdę trenuję z całym zespo-

łem, rzadko miałem treningi bramkarskie. 
Myślę, że jest to spowodowane tym, że 
jestem sam jako bramkarz.
ML: Kado było rewelacją poprzednie-
go sezonu. Zajęliście czwarte miejsce 
w tabeli, jak będzie w nadchodzącym 
sezonie?
RD: Myślę, że damy z siebie wszystko, 
żeby było tak samo, a może i lepiej.
ML: Jak wyglądały przygotowania 
do nadchodzącego sezonu w dobie 
panującej epidemii Covid19? Kiedy 
rozpoczęliście przygotowania do sezonu 
2020/2021?
RD: Treningi zaczęliśmy 06.05.2020. Po 
prawdzie sporo treningów niestety opusz-
czam, ponieważ praca i odległość od domu 
nie pozwalają mi na systematyczność.
ML: Jaki mecz w swojej karierze zapa-
miętałeś najbardziej?
RD: Jest wiele meczy, które zapadły mi w 
pamięć. Ale ten, który tkwi mi szczególnie 
w głowie, to spotkanie z Promieniem Żary, 
gdzie wygraliśmy 3:0 
i obroniłem rzut karny.
ML: Twoją mocną stroną w grze jest?
RD: Moja mocną stroną jest na pewno 
skupienie i chęć rywalizacji.
ML: W szatni uchodzisz za człowieka 
robiącego „atmosferkę” – tak o Tobie 
mówi trener Widerowski. ML: skąd 
to się bierze? Poza szatnią też tryskasz 
humorem?

RD: I tak też jest na co dzień. Staram się 
wprowadzić trochę humoru, aby rozluźnić 
napiętą atmosferę przedmeczową, a także 
i po, gdy są wzloty i upadki.
ML: Jak rodzina podchodzi do Twojego 
zamiłowania do piłki?
RD: Rodzina bardzo się cieszy, że robię 
to, co kocham i dopingują mnie w każdym 
meczu.
ML: Jakie jest Twoje marzenie jako 
sportowca?
RD: Moim marzeniem jest, aby wygrywać 
każdy mecz i aby nasza drużyna, która dla 
mnie jest jak jedna wielka rodzina, pięła się 
ku górze z sukcesem.
ML: W jaki sposób spędzasz wolny 
czas, o ile taki masz (gdzie bywasz, 
czego słuchasz, co czytasz, co oglądasz, 
co gotujesz i ze smakiem spożywasz)?
RD: W tygodniu pracuję, a o wolny czas 
w moim przypadku jest raczej ciężko. Ale 
gdy tylko mam chwilę, to przeznaczam ją 
na czas spędzony z rodziną.
ML: Dziękuję za rozmowę, życzę tylko 
samych wygranych meczów i spektaku-
larnych interwencji.
RD: Korzystając z okazji chciałbym po-
dziękować w imieniu całej drużyny nasze-
mu trenerowi Karolowi Widerowskiemu 
za chęć prowadzenia naszego zespołu oraz 
serce włożone w nasz klub.

I.G.

CZŁOWIEK ROBIĄCY „ATMOSFERKĘ”

W sobotnie 
przedpołudnie(11.07.) 
odbył się sparing rezerw 
Budowlanych Lubsko i 
Sparty Mierków.
Spotkanie toczyło się przy optycznej 
przewadze drużyny prowadzonej przez 
Roberta Miczke , goście tylko momen-
tami potrafili zagrozić bramce strzeżo-
nej przez Adama Gembarę. Pierwsza 
połowa to zdecydowana przewaga 
Budowlanych i ich prowadzenie do 
przerwy 3:0 po dwóch bramkach Patry-
ka Kniata i golu Marka Michniackiego 
po pewnie wykonanym rzucie karnym. 
Po przerwie do głosu doszli podopieczni 
Jarosława Wysokińskiego i zarysowała 
się przewaga zespołu z Mierkowa. Bu-
dowlani oddali środek pola, co skrzętnie 
wykorzystali zawodnicy Sparty, zdoby-
wając bramkę na 3:1 po pięknym strzale 
Tomasza Godlewskiego. Od 75 minuty 

do głosu doszli ponownie Budowlani, 
dokumentując to zdobyciem kolej-
nych trzech bramek. Mecz zakończył 
się pewnym zwycięstwem drużyny 
Roberta Miczke. Na wyróżnienie w 
zespole Budowlanych zasługują Patryk 
Kniat, który w drugiej połowie dorzucił 

jeszcze dwie bramki i cała druga linia z 
wyjątkiem 15minut na początku drugiej 
połowy. W zespole gości  to na pewno 
Dawid Szyja i zdobywca bramki To-
masz Godlewski.

I.G.

SPARING A- KLASOWCÓW

Zawodnik Budowlanych Lubsko Marek 
Michniacki.

Strzelec honorowej bramki dla 
Sparty Tomasz Godlewski.

W sobotnie połu-
dnie(18.07.) pierwszy 
zespół Budowlanych 
Lubsko rozegrał ostatni 
mecz kontrolny przed 
zbliżającym sie sezo-
nem. Rywalem naszej 
ekipy była drużyna 
Startu Płoty . Po wy-
równanym -  szczegól-
nie w drugiej połowie 
- meczu 1:0 wygrała 
nasza drużyna. Zwy-
cięską bramkę zdobył Patryk Kozioł. 
Mecz miał dwa oblicza,  pierwsza poło-
wa to zdecydowana dominacja naszych 
zawodników. Po przerwie i kilku zmia-
nach w naszym zespole do głosu doszli 
goście i gra była bardziej wyrównana. 
Wynik jednak nie uległ zmianie. Warto 

odnotować fakt debiutu w pierwszym 
składzie naszej młodzieży m.in. Marcela 
Sadowskiego i Łukasza  Gawrona.
Już za tydzień Budowlani rozpoczną 
sezon 2020/2021 Lubuskiej Ligi Okrę-
gowej wyjazdowym meczem ze Spartą 
Grabik.

I.G.

Ostatni test Budowlanych

Zdobywca zwycięskiej bramki Patryk Kozioł

W sobotnie(18.07.) popołudnie na 
boisku w Mierkowie miejscowa Spar-
ta podejmowała zespół Błękitnych 
Zabłocie. Po dość monotonnym po-
jedynku zwycięsko z potyczki wyszli 

podopieczni Jarosława Wysokińskie-
go 3:2 po bramkach Kacpra Lewickie-
go, Dawida Szyji i nowego nabytku 
Spartan Piotra Macierzyńskiego.

I.G.

SPRAWDZIAN SPARTY

Na zdjęciu w walce o piłkę Andrzej Żuk

Prezes Tomasz Duczmal Tomasz Duczmal podczas meczu kontrolnego Budowlanych

W niedzielę 19 lipca na Górzyn Arena 
miejscowe Kado podejmowało ekipę 
Fadomu Nowogród . Gospodarze nie 
pozostawili złudzeń, kto był lepszy. 
Pewna wygrana 4:1 to najniższy wy-
miar kary jaki mógł spotkać przyjezd-
nych. Przy lepszej skuteczności wynik 
mógł być bardziej okazały. Bramki dla 
Kado zdobyli: Galik –dwie, Nowak 
i Dyderski po jednej. Był to ostatni 
sprawdzian przed nadchodzącym 
sezonem. Już za tydzień Kado w wy-
jazdowym spotkaniu rozegra mecz z 
Odrą Bytom Odrzański.

I.G.

KADO GÓRĄ

Gorących starć pod bramką gości nie brakowało



PRZYGOTOWANIE
Na oleju z suszonych pomidorów krótko 
podsmażamy drobno posiekany czosnek, 
dodajemy opłukany, rozdrobniony szpi-
nak i chwilę podduszamy, aby odparował. 
Wrzucamy suszone pomidory pokrojone 
w kosteczkę, rozdrobnioną fetę, odrobinę 
pieprzu i soli do smaku (uważajcie, bo 
feta jest już dość słona). Na koniec mie-
szamy wszystko z serkiem Mascarpone 
do uzyskania gęstej masy (serek musi się 
rozpuścić). Odkładamy farsz, aby lekko 
przestygł. 

Naleśniki sma-
żymy na dobrze 
rozgrzanej patelni, po-
smarowanej lekko olejem. Gotowe naleśni-
ki smarujemy cienko farszem i zwijamy 
w ulubiony sposób (rulony, trójkąty itp.) 
Smacznego!
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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 7-8 (354-355) 2020 r.

Poziomo: 1. Syn Zeusa i Antiopy, 
brat Amfiona, 7. Opiekun prawny, 
8. Wino jak opłata, 9. Oszlifowany 
diament, 10. Mogą być zdjęciowe, 
wyjazdowe, 11. Epoka jury, 14. 
Jednostka monetarna Birmy, 17. 
Wystaje z poroża, 19. Jednostka 
monetarna Indii, 20. Skrzynia do 
przechowywania żywych ryb, 
21. Wejście do czołgu, 22. Lu-
dwik z Desy, 23. Przesyła dane, 
biurowy dalekopis, 24. Kochanka 
Nerona, 27. Materiał opałowy, 
31. Warstwa, skupisko kopaliny, 
32. Przysposobienie, usynowie-
nie dziecka, 33. Nina, francuska 
projektantka mody, 34. Dziel-
nica Gdańska, 35. Płaski statek 
rzeczny.
Pionowo: 1. Notatka, 2. Podróżuje 
autokarem, 3. Część zamknięta 
skrzyni, 4. Długie włosy na gło-
wie i szyi konia, 5. Szkło, imitacja 
drogich kamieni, 6. Żona brata, 12. 
Choleryk, raptus, 13. „… większa 
niż życie”, 15. Jorge (1906-1978) 
pisarz ekwadorski, 16. Odgłos 
łamanych gałęzi, 18. Krztyna, 
minimum energii, 23. Zasoby 
pieniężne, stan majątkowy firmy, 
25. Pracownik szwalni, 26. Imię 
Flinty, 28. „Przyszywany” tata, 
29. Zając łowny, 30. Największa 
rzeka Francji.
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Litery z kratek ze strzałką 
wpisane w kolumnę obok 
krzyżówki dadzą rozwiązanie, 
które należy przesłać na adres 
redakcji do 31 sierpnia br.

NAGRODY KSIĄŻKOWE UFUNDOWAŁA

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

Godziny otwarcia:
Pn.-Pt. 1000 - 1800

Sb. 1000 - 1400

Nagrody wylosowali: KAZIMIERZ POTOCKI z Górzyna, EWA GRYZIEC z Lubska.
Gratulujemy i zapraszamy do redakcji po odbiór nagród.

redaktorów Magazynu
 L

ub
sk

ie
goKulinarne

smaki...

NALEŚNIKI ZE SZPINAKIEM, SUSZONYMI
POMIDORAMI, FETĄ I MASCARPONE
SKŁADNIKI NA
NALEŚNIKI:
• 1 szklanka mleka
• 1 szklanka mąki pszennej
• 3/4 szklanki wody gazowanej 
• 1–2 jajka (jeśli dwa, będzie
    trzeba dodać odrobinę więcej
    mąki) 
• 1 łyżka oleju 

Wszystkie składniki na naleśniki 
należy roztrzepać mocno w misce, 
aby je dokładnie połączyć. Odsta-
wiamy ciasto na 15-30 min. W tym 
czasie będziemy przygotowywać 
farsz.

SKŁADNIKI NA FARSZ:
• 1 opakowanie świeżego szpinaku
    (ok. 250 g) 
• 1/2 słoika suszonych pomidorów 
• około 125 g fety 
• około 125 g Mascarpone
• 2 ząbki czosnku 
• sól, pieprz


