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Spotkanie Burmistrza Lubska z przedstawicielami 
lubskiej oświaty odbyło się w czwartek (20.08). W 
lubskim ratuszu zebrali się dyrektorzy placówek 
oświatowych, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Lubsko. W spotkaniu uczestniczył 
Burmistrz Lubska Janusz Dudojć, Naczelnik Wy-
działu Edukacji i Spraw Społecznych Elżbieta Haściło, 
pracownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych 
Marika Drewniak oraz dyrektorzy publicznych szkół 
podstawowych i przedszkoli. Głównymi tematami nara-
dy były m. in. podsumowanie roku szkolnego 2019/2020 
oraz rozmowy związane z organizacją nowego roku 

szkolnego 2020/2021 w czasach pandemii. Dyrektorzy 
szkół i przedszkoli poinformowali organ prowadzący, 
że placówki są przygotowane do prowadzenia zajęć 
dydaktycznych. Na spotkaniu oprócz powyższych tema-
tów, były również poruszane bieżące sprawy dotyczące 
lubskiej oświaty.

A-M

27 lipca br. odbyła się XXII Sesja Nad-
zwyczajna Rady Miejskiej w Lubsku. 
Zwołanie sesji było podyktowane ko-
niecznością zmian: uchwały w sprawie 
pożyczki z budżetu państwa, uchwały 
budżetowej, Wieloletniej Prognozy 
Finansowej i Programu Postępowania 
Naprawczego, w związku ze staraniami 
Gminy Lubsko o aneksowanie wniosku 
o pożyczkę z budżetu państwa w zakresie 
zwiększenia jej kwoty.
Gmina Lubsko złożyła w kwietniu br. 
wniosek o pożyczkę z budżetu państwa 
na kwotę 35 389 950 zł z okresem spłaty 
od 2021 r. do 2036 r., przy oprocentowa-
niu 3%. Wniosek przewidywał konsoli-
dację 5 kredytów.
Od 1 lipca br. zmianie uległo oprocento-
wanie z 3% do 1,5% i pojawiła się szansa 
na to, by Gmina mogła wnioskować o 
wyższą pożyczkę, co jest dla Gminy 
bardzo korzystne. Przygotowany został 
aneks do wniosku o pożyczkę w zakre-
sie zwiększenia kwoty do 46 012 922 
zł, przy niezmienionym okresie spłaty 
(2021-2036), oprocentowaniu 1,5% w 
całym okresie spłaty. Wniosek zakłada 
konsolidację 9 kredytów, tych z najwyż-
szym oprocentowaniem, a także tych, 
które obciążają hipoteką gminne nieru-
chomości: halę sportowo-widowiskową 
i część działek strefy inwestycyjnej w 
Górzynie.
Jeżeli wniosek będzie rozpatrzony pozy-
tywnie, Gmina będzie spłacała rocznie 

kwoty rzędu 3,6 – 2,5 mln zł. Jeżeli nie 
dostaniemy pożyczki, kwoty rat spłaty 
wszystkich kredytów w najbliższych 
latach będą wynosiły od 5 mln zł do 6 
mln zł.
Dodatkowo, konsolidacja kredytów 
spowoduje oszczędność kosztów obsługi 
tych kredytów.
W sesji udział wzięło 14 radnych (1 był 
nieobecny):
• uchwała w sprawie zmiany do uchwały 
nr LXVII/344/18 Rady Miejskiej w Lub-
sku z dnia 7 września 2018 r. w sprawie 
uchwalenia Programu Postępowania 
Naprawczego Gminy Lubsko – ZA: 
14 radnych (uchwała została przyjęta 
jednogłośnie)
• uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Lubsko 
na lata 2020-2036 – ZA: 14 radnych 
(uchwała została przyjęta jednogłośnie)
• uchwała w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej Gminy Lubsko na rok 2020 
– ZA: 14 radnych (uchwała została przy-
jęta jednogłośnie)
• uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 
XVII/137/20 Rady Miejskiej w Lubsku 
z dnia 30 stycznia 2020 roku – ZA: 
14 radnych (uchwała została przyjęta 
jednogłośnie).
Jeżeli Gmina Lubsko otrzyma tę po-
życzkę, wówczas wyjdzie z programu 
postępowania naprawczego.
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 POLI TYK A 

NARADA
W URZĘDZIE

 POLITYKA /  W GMINIE 

G mina  Lub s ko 
przygotowała i zło-
żyła Regionalnej 
Izbie Obrachunko-
wej w Zielonej Gó-
rze sprawozdanie 
z wykonania bu-
dżetu za I półrocze 
2020 roku. Wynika 
z niego, że Gmina 
Lubsko:
-  p l a n  d o c h o -
dów w kwoc ie 
88 253 004,72 zł 
wykonała w 51,34% 
(to jest w kwocie: 
45 307 450,91 zł)
-  p l a n  w y d a t -
ków w kwoc ie 
85 261 170,72 zł 
wykonała w 45,65% 
(to jest w kwocie: 38 921 144,56 zł)
Od początku roku do końca sierpnia 
2020 roku Gmina spłaciła swoje zobo-
wiązania z tytułu kredytów i pożyczek 
w kwocie 3 792 115,39 zł, osiągając na 
dzień 31.08.2020 r. stan zadłużenia w 
kwocie 53 127 176,15 zł.
Mimo faktu, iż Gmina Lubsko jest 
mocno obciążona spłatą zadłużenia, to 
jednak znajdujemy środki na realizację 
ważnych dla społeczeństwa inwestycji.
W obecnym roku dokonaliśmy adapta-
cji sali gimnastycznej po byłej Szkole 
Podstawowej nr 2 przy ul. Tkackiej na 

archiwum zakładowe Urzędu Miej-
skiego w Lubsku, wykonując tym 
samym zalecenia Archiwum Państwo-
wego oraz doprowadzając po 11 latach 
tę sprawę do porządku. Gmina rozpo-
częła przebudowę mostu w Tarnowie. 
Rozpoczęto również dużą inwestycję 
adaptacji części pomieszczeń budynku 
przy al. Wojska Polskiego 2a (dawne 
USC) na Środowiskowy Dom Samo-
pomocy. Przy szkole i przedszkolu 
przy ul. Moniuszki powstał nowy plac 
zabaw. Wykonaliśmy kolejny etap 
prac przy ścieżce pieszo-rowerowej na 
zalew w Nowińcu.

Gmina stara się realizować inwe-
stycje korzystając z finansowego 
wsparcia z zewnątrz. Taki wielo-
źródłowy montaż finansowy jest 
bardzo pożądany i dobry, ponieważ 
daje możliwość realizacji większej 
ilości zadań.
Gmina pozyskała wsparcie finanso-
we od Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe Nadle-
śnictwo Lubsko na most w Tarnowie 
w kwocie 280 000 zł, a także środki z 
budżetu państwa w kwocie 930 270 
zł na remont ŚDS. Pozytywnie zo-
stały ocenione nasze dwa wnioski 
o dofinansowanie na wykonanie 
dwóch wiat oraz nasadzeń drzew 
przy zalewie Karaś.
Gmina pozyskała także 500 000 zł 
z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych, a z kolejnymi projek-

tami startujemy do konkursu z tego 
funduszu.
Mamy w planach budowę odcinka sieci 
wodociągowej na ul. Błotnej w Lubsku 
oraz do Janowic, budowę odcinka sieci 
kanalizacyjnej na ul. Zamkowej w 
Lubsku, budowę basenów na terenie 
Zalewu Karaś oraz adaptację budynku 
po byłej SP2 na Urząd Miejski.
Nie wyjaśniła się jeszcze sprawa 
wniosku Gminy Lubsko o pożyczkę 
z budżetu państwa konsolidującą 
wcześniejsze kredyty. Wciąż czeka-
my na decyzję, a jest ona dla Gminy 

kluczowa.
Jest lepiej. I choć mierzymy się nadal z 
trudnymi sytuacjami, to jednak staramy 
się wychodzić im naprzeciw, rozwią-
zywać je na bieżąco i nie dopuszczać, 

by urosły do problemów tak dużych, 
że nie sposób sobie z nimi poradzić.

Burmistrz Lubska
Janusz Dudojć

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY 
LUBSKO ZA I PÓŁROCZE 2020 – W PIGUŁCE

NADZWYCZAJNA 
SESJA RADY 
MIEJSKIEJ W LUBSKU

W czasie festynu z okazji pożegnania 
wakacji (29.08) nastąpiło rozstrzygnie-
cie Konkursu na najładniejszą posesję 
w Gminie Lubsko pod patronatem 
Burmistrza Lubska Janusza Dudoj-
cia zorganizowanym przez Magazyn 
Lubski. Oto zwycięzcy: w kategorii 
POSESJA - Maria Jurczyk z Ziębikowa 
oraz Dorota Witczak z Lutolu - nagroda 
główna ex aequo, wyróżnienia - Karolina 
Kaźmierczuk z Lubska oraz Czesława 
Bula z Lubska. W kategorii BALKON/

TARAS wyróżniono Agnieszkę Kraw-
czuk z Mierkowa oraz Lucynę Goldman. 
W kategorii INWESTYCJA/FIRMA 
nagrodzono Rafała Rafalskiego, Pawła 
i Ryszarda Karpowiczów i Agnieszkę 
Sawicką. Nagrody ufundowane zostały 
przez członków Komisji Rolnictwa, 
Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Komunalnej Rady Miejskiej 
w Lubsku. Dodatkowo w głosowaniu 
czytelników Magazynu Lubskiego w 
kategorii POSESJA nagrody otrzymali: 

I miejsce - Dorota Witczak, II miejsce - 
Maria Juszczyk, III miejsce - Karolina 
Kaźmierczuk, IV miejsce - Bogumiła 
Bula. W kategorii BALKON/TARAS I 
miejsce zdobyła Agnieszka Krawczuk, II 
miejsce - Lucyna Goldman. Nagrodzone 
panie otrzymały bezpłatna prenume-
ratę Magazynu Lubskiego na 6,5 4 i 3 
miesiące. Gratulujemy zwycięzcom i 
dziękujemy wszystkim biorącym udział 
w konkursie.

red.

Dzięki nim Gmina Lubsko pięknieje!
Laureaci konkursu "Najładniejsza posesja w Gminie Lubsko"

1 września po długiej ponad 5 
miesięcznej przerwie, uczniowie 
i nauczyciele ponownie wrócili 
do szkół.

Przed przerwą wakacyjną, z uwagi na zagrożenie 
epidemiologiczne związane z koronawirusem, 
zajęcia prowadzone były w systemie zdalnym. 
Pomimo ciągle utrzymującego się zagrożenia, w 
szkołach w całym kraju uczniowie, nauczyciele 
i rodzice przywitali pierwszy dzień szkoły tra-
dycyjnie, na skróconych apelach lub w klasach, 
z zachowaniem wymogów sanitarnych, które 
stały się już częścią życia każdego z nas.
Również w Lubsku w Szkole Podstawowej nr 
1, Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawo-
wej nr 3 oraz Szkole Podstawowej w Górzynie 
przywitano gorąco i uroczyście zwłaszcza 
uczniów pierwszych klas, którzy rozpoczynają 
swoją przygodę z nauką w dość nietypowych 
warunkach.
W szkołach odbyły się uroczyste apele z udzia-
łem przedstawicieli władz miasta. W Szkole 
Podstawowej  nr 2 pierwszoklasistów przywitał 
Burmistrz Lubska Janusz Dudojć. Dodał dzie-
ciom otuchy, życzył by czuły się w szkole dobrze 
i bezpiecznie, oraz by stosowały się do ogólnych 
zasad sanitarnych.
Włodarz nawiązał również do historii, przy-
pominając, że 81 lat temu, 1 września dzieci 
nie miały szansy pójść do szkoły, ponieważ 
wybuchła wojna.
Należy docenić, że dzisiaj mamy tak wiele moż-

liwości, a nauka w szkole to nie tylko obowiązek, 
ale przede wszystkim przywilej.
Zgromadzeni na apelu uczcili 81. rocznicę wy-
buchu II Wojny Światowej minutą ciszy, oddając 
tym samym hołd bohaterom, którzy walczyli o 
naszą niepodległość i wolność.
Życzymy wszystkim bezpiecznego nowego 
roku szkolnego!
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Zawiadomienie o zmianie wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

Od 17 sierpnia 2020r., pracownicy Urzędu Miejskiego w 
Lubsku doręczają zawiadomienia o zmianie wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Zgodnie z art. 144 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – 
Ordynacja podatkowa organ podatkowy doręcza pisma:
- za pokwitowaniem, za pośrednictwem operatora pocz-
towego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. 
- Prawo pocztowe, pracowników urzędu obsługującego 
ten organ, funkcjonariuszy celnych lub upoważnionych 
pracowników innego organu podatkowego, lub przez 
organy lub osoby uprawnione na podstawie odrębnych 
przepisów.

Zawiadomienia doręczane są od poniedziałku do soboty 
w godzinach od 9:00 do 19:00.
Doręczyciele – pracownicy Urzędu - nie pobierają 
żadnych kwot pieniężnych, mają jedynie dostarczyć 
przesyłkę.
Na żądanie mieszkańca doręczyciele zobowiązani są do 
okazania legitymacji służbowej.
Osoby odbierające decyzje proszone są o składanie 
czytelnych podpisów na potwierdzeniu odbioru.
Urzędnik może zostawić przesyłkę u sąsiada jeśli ten 
zobowiązał się do przekazania jej adresatowi.
W dni powszednie doręczanie odbywa się po godzinach 
pracy urzędnika lub w czasie jego urlopu.
Akcja potrwa do 30 września 2020 r.

A-M

ZMIANY W OPŁATACH

WITAJ SZKOŁO!

Przekazanie sztandaru  w SP 2

Spotkanie Burmistrza Lubska Janusza Dudojcia z 
przedstawicielami oświaty
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W okresie od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2020 r. na 
terenie powiatu żarskiego 
funkcjonują 4 punkty, 
w których świadczona 
jest nieodpłatna pomoc 
prawna, poradnictwo 
obywatelskie oraz 
mediacja.

Komu przysługuje nieodpłatne 
wsparcie?

Nieodpłatna pomoc prawna, porad-
nictwo obywatelskie oraz mediacja 
przysługują osobie uprawnionej, która 
nie jest w stanie ponieść kosztów 
odpłatnej pomocy prawnej, w tym 
osobie fizycznej prowadzącej jed-
noosobową działalność gospodarczą 
niezatrudniającej innych osób w ciągu 
ostatniego roku.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem 
nieodpłatnych świadczeń, składa 
w powyższym zakresie stosowne 

oświadczenie.

Jak skorzystać ze wsparcia?
Szczegółowe informacje na temat 
działania punktów oraz zapisy na po-
rady: pod numerem telefonu 536 885 
770 - w godzinach pracy Starostwa 
Powiatowego w Żarach.
Ważne! Poradnictwo świadczone jest 
przez prawników oraz doradców oby-
watelskich w formie bezpośrednich 
porad w punktach zlokalizowanych w 
Żarach, Jasieniu, Lubsku i Tuplicach 
jednakże z uwagi na ograniczenia 
wprowadzone w związku z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, forma 
świadczenia poradnictwa może zostać 
okresowo ograniczona do porad za 
pośrednictwem środków porozumie-
wania na odległość – w szczególności 
przez telefon oraz pocztą elektro-
niczną.
Zawsze aktualne informacje w tym 
zakresie można uzyskać pod nr te-

lefonu 536 885 770 oraz na stronie 
internetowej: www.edukacja-prawna.
info.pl/powiat-zarski
Lokalizacja i godziny otwarcia punk-
tów
■ Starostwo Powiatowe w Żarach, ul. 
Jana Pawła II 5, parter
poniedziałek-czwartek: 7.00-11.00, 
piątek: 10.00-14.00
■ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Lubsku ul. 3 maja 1
poniedziałek, czwartek: 8.00-12.00, 
wtorek, środa, piątek: 7.30-11.30
■ Urząd Gminy w Tuplicach ul. Mic-
kiewicza 27, pok. 5
poniedziałek - piątek: 8.00-12.00
■ Urząd Miasta w Jasieniu ul. XX-le-
cia 20, pok. 317
poniedziałek - piątek: 8.00-12.00
W dni ustawowo wolne od pracy (w 
tym w święta państwowe) punkty są 
nieczynne.
Na poradę należy zabrać ze sobą całą 
posiadaną dokumentację w sprawie.

A-M

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo 
obywatelskie i mediacja w powiecie żarskim

W poniedziałek (7.09.2020) w 
Górzynie odbyło się zebranie wiej-
skie, podczas którego mieszkańcy 
mieli wybrać nowego sołtysa. W 
spotkaniu udział wziął Burmistrz 
Lubska Janusz Dudojć. Niestety 
pomimo zgłoszenia wielu kandy-
datur, żaden z nich nie wyraził zgo-
dy na pełnienie funkcji gospodarza 
sołectwa. Wobec powyższego usta-
lono, że kolejne zebranie odbędzie 
się w październiku.
Ponadto Burmistrz omówił inwestycje 
jakie planowane są w obrębie Górzyna 
oraz odpowiedział na pytania nurtujące 
mieszkańców. Poruszono temat zasad 
selektywnego zbierania odpadów komu-

nalnych, które na terenie Gminy Lubsko 
obowiązują od 1 września br., a zainte-
resowani mieszkańcy mieli możliwość 
pobrania worków do ich segregacji.

A-M

 POLITYKA 

W związku z podjęciem uchwał przez 
Radę Miejską w Lubsku, dotyczących 
zmian w gospodarce odpadami ko-
munalnymi, które w Gminie Lubsko 
obowiązują od 1 września 2020 r. 
przypominamy o zbieraniu odpadów 
komunalnych w sposób selektywny. 
Segregując je w naszych gospodar-
stwach domowych ograniczymy ilość 
odpadów komunalnych, które zanie-
czyszczają środo-
wisko, pozyskamy 
również surowce 
wtórne, co będzie 
skutkować mniej-
szym zużyciem za-
sobów naturalnych.
Aby zmienić spo-
sób zbierania odpa-
dów komunalnych 
na selektywny na-
leży złożyć dekla-
rację.

Dodatkowych informacji w tym za-
kresie udzielają pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Lubsku, przy ul. Po-
wstańców Wlkp. 3, piętro I, pokój nr 
28 (nr tel. 68 457 62 87), w godzinach 
funkcjonowania Urzędu tj. poniedzia-
łek w godzinach 7:30 – 17:00, wtorek 
– czwartek w godzinach 7:30 – 15 :30, 
piątek w godzinach 7:30 – 14:00.

A-M

AKCJA
SEGREGACJA

Dnia 1 września br. w lubskim ratuszu 
odbyło się pierwsze oficjalne spotka-
nie w sprawie budowy basenów nad 
zalewem Karaś w Lubsku. Rozmawia-
no o wstępnej koncepcji kompleksu, 
a także o niezbędnych do wykonania 
pracach w zakresie: wytyczenia terenu 
pod obiekt, wykonania jego drenażu, 
oświetlenia, budowy zaplecza sanitar-
nego oraz branżowych prac instala-
cyjnych. Szukano także optymalnych 
rozwiązań w zakresie poboru wody 
na potrzeby basenów. We wtorek 8 
września odbyły się dalsze rozmowy 
w tej sprawie.
Na zaproszenie Burmistrza Lubska 
Janusza Dudojcia, na teren przyszłej 
inwestycji przyjechali przedstawiciele 
firm doświadczonych w realizacji 
tego typu inwestycji. Rozwiązania, 
które planowane są w Lubsku, funk-

cjonują już z powodzeniem w innych 
gminach.
Teren nad zalewem Karaś jest ide-

alnym miejscem dla rekreacji base-
nowej. Przeprowadzone niedawno 
inwestycje kanalizacyjne i wodocią-

gowe stanowiły pierwszy etapem, 
który prowadzi do rozbudowy infra-
struktury m.in. o budowę basenów 

zewnętrznych.
A-M

BASENY W LUBSKU? - TO JEST MOŻLIWE!

W dniu 18 sierpnia Burmistrz Lubska 
Janusz Dudojć podpisał umowę z 
Panem Wacławem Bryczkowskim, 
właścicielem Zakładu Budowlanego z 
Żar, na remont parteru w budynku po 
byłym USC, który mieści się przy al. 
Wojska Polskiego 2a w Lubsku. 
Wartość inwestycji to 990 150,00 
zł brutto. Niemal w całości projekt 
sfinansowany został przez Wojewodę 
Lubuskiego w ramach finansowania 
zadań związanych z rozwojem sieci 
ośrodków wsparcia.

Gmina Lubsko otrzymała 930 270,00 
zł na stworzenie nowej siedziby Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy w 
Lubsku, który już niebawem będzie 
sąsiadował z obecnie prężnie działają-
cym Klubem SENIOR+, który swoją 
działalność zawdzięcza również 
wsparciu Wojewody Lubuskiego. 
Nowa siedziba ŚDS mieścić się 
będzie na parterze po prawej 
stronie budynku, a pod szczególną 
uwagę wzięte zostaną wszystkie 
potrzeby przyszłych użytkowni-

ków, zwłaszcza te eliminujące bariery 
architektoniczne.
Prace trwają!
Planowany termin zakończenia inwe-
stycji to 4 grudnia 2020 r.

A-M

Ruszyły prace remontowe 
w budynku po USC!!

Górzyn nadal
bez Sołtysa!

Trwają prace dotyczące budowy nowego 
mostu w Tarnowie. Stara konstrukcja 
została rozebrana, ze względu na zły stan 
techniczny, a obecnie w użytkowaniu jest 
most tymczasowy.
Wykonawcą robót jest firma GAUZA 
Budowa, Remonty Mostów Marek 
Gauza z Zielonej Góry. Konstrukcja 
musi być stabilna i bezpieczna, co nie 
jest łatwym zadaniem biorąc pod uwagę 
specyfikę terenu. Poprzedni most opierał 
się na drewnianej konstrukcji co spra-
wiało, że był lekki, ale z czasem stracił 
swoją wytrzymałość. Nowa konstrukcja 

oparta na stalowych dźwigarach, tak jak 
poprzednia ma wytrzymać obciążenie 
do 12 ton.
Wartość inwestycji wynosi 288 518,50 
zł brutto, z czego 280 000,00 zł dofi-
nansowane zostało w ramach zadania 
przez Państwowe Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubsko 
z siedzibą w Lubsku, na podstawie 
porozumienia w sprawie realizacji ww. 
zadania z dnia 10.03.2020 r. 
Planowany termin zakończenia prac 
ustalony został na 30 października 2020 r.

A-M

Budowa mostu
w Tarnowie

Spotkanie Burmistrza Lubska Janusza Dudojcia z przedstawicielami firm 
doświadczonych w realizacji budowy basenu

Burmistrza Lubska oraz Skarbnik Gminy podczas podpisania umowy 
z wykonawcą prac Remont trwa...

Wizualizacja projektu

Most tymczasowy w Tarnowie
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 LUDZIE,  WYDARZENIA 

Obchody 100 - LECIA CUDU NAD 
WISŁĄ i 76 ROCZNICY POWSTANIA 
WARSZAWSKIEGO odbyły się 14 sierp-
nia przed lubskim Ratuszem. W tym roku 
pod hasłem: "Mieszkańcy Lubska śpiewają 
pieśni patriotyczne i NIE/zakazane piosen-
ki”. Wykonawcami pieśni i piosenek byli: 
Kapela Prima Sort oraz zespoły śpiewacze: 
"Barwy" z Klubu Seniora i "Modry Len" 
z Górzyna oraz Parafialna Grupa Roz-
rywkowa "PGR". Patronat nad imprezą 
objął Burmistrz Janusz Dudojć. Licznie 
zebrani przed Ratuszem mieszkańcy 
Lubska wspólnie z wykonawcami śpiewali 
m.in. "Legiony", "Warszawskie dzieci" i 
inne pieśni patriotyczne. Na zakończenie 
odśpiewano Hymn Polski.

I.G.

100 - lecie cudu nad Wisłą 
i 76 rocznicy powstania 
warszawskiego

Akcja Narodowe Czytanie organi-
zowana jest przez Prezydenta RP 
od 2012 roku. Została zainicjowana 
wspólną lekturą „Pana Tadeusza” 
Adama Mickiewicza. W 2013 roku 
w całej Polsce odbyło się czytanie 
dzieł Aleksandra Fredry, a podczas 
następnych edycji przeczytano „Try-
logię” Henryka Sienkiewicza oraz 
„Lalkę” Bolesława Prusa. W 2016 
roku Prezydent Andrzej Duda i Pierw-
sza Dama Agata Kornhauser-Duda 
przeprowadzili Narodowe Czytanie 
„Quo vadis” Henryka Sienkiewicza 
w warszawskim Ogrodzie Saskim. 
W 2017 roku lekturą Narodowego 
Czytania było „Wesele” Stanisława 
Wyspiańskiego, w 2018 „Przedwio-
śnie” Stefana Żeromskiego, a w 2019 
osiem polskich nowel. Tegoroczna 
akcja Narodowe Czytanie przyniosła 
kolejny rekord. „Balladynę” Juliusza 
Słowackiego czytano w ponad 3000 
miejsc (przedszkola, szkoły, biblio-
teki, muzea, Domy Pomocy Społecz-
nej, szpitale, zakłady karne, ośrodki 
kształcenia nauczycieli itp.), w tym 
około 150 za granicą. „Balladyna” 
to wybitne dzieło polskiego roman-
tyzmu. Dramat został ukończony w 
grudniu 1834 roku, a wydany pięć 
lat później w Paryżu. Powstał na 

emigracji w czasie dyskusji na temat 
przyczyn niedawnej klęski powstania 
i debat nad wspólną historią i przy-
szłym losem narodu. Poeta połączył 
w tym utworze realizm i fantastykę, 
koncentrując się na analizie postaw 
i czynów bohaterów. Osadzona na 
tle baśniowych dziejów opowieść o 
dwóch siostrach – Balladynie i Alinie 
– stała się bardzo popularna. Wywarła 
duży wpływ na muzykę, malarstwo 
czy rzeźbę, a powstałe na przestrzeni 
lat jej liczne inscenizacje, zrealizo-
wane przez wybitnych reżyserów i 

aktorów scen polskich, cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem. Po raz 
kolejny w akcję promowania rodzimej 
literatury włączyli się mieszkańcy 
naszej gminy. W Bibliotece Publicznej 
Miasta i Gminy w Lubsku miłośnicy 
romantycznych dzieł, nauczyciele 
i uczniowie lubskich szkół pięknie 
odczytywali trudne przecież strofy 
„Balladyny”. Nie po raz pierwszy 
okazało się, że mamy bardzo zdolną 
młodzież!

M. Sienkiewicz

Od początku miejscem promocji literatury polskiej jest nasza Biblioteka

Narodowe Czytanie 2020 – Balladyna

W akcję Narodowego Czytania po raz kolejny włączyli się uczniowie lubskich 
szkół

Odbiorca 
Fundacja Siepomaga 
Pl. Władysława Andersa 3 
61-894 Poznań

Numer w Alior Banku 
89 2490 0005 0000 4530 6240 7892 
IBAN: PL89249000050000453062407892 
Kod BIC/SWIFT: ALBPPLPW 

Tytułem 
24002 Wanda Kupisek darowizna

ĆWICZENIA Z RATOWNICTWA
WODNEGO NA ZALEWIE
„NOWINIEC”
Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Ga-
śniczej w Lubsku przeprowadzili w 
ramach doskonalenia zawodowego 
w dniach 22-24.08 cykl ćwiczeń z 
zakresu ratownictwa wodnego, które 
odbyły się na zalewie „Nowiniec” w 
Lubsku. Celem ćwiczeń było utrwa-
lenie: zasad organizacji ratownictwa 
wodnego, zasad bezpieczeństwa 
działań ratowniczych na obszarach 
wodnych, sprawnego sprawiania 
sprzętu wykorzystywanego w przed-
miotowym ratownictwie, zasad 
pływania i technik podejmowania 
poszkodowanych z wody. Ćwiczenia 
prowadzone były przez Dowódcę 
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w 
Lubsku oraz Koordynatora Ratownic-
twa Wodnego Komendy Powiatowej 
PSP w Żarach.

KOLEJNY POŻAR MASZYNY
ROLNICZEJ NA POLU
Dyżurny Stanowiska Kierowania 
Komendanta Powiatowego Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Żarach 
przyjął 29 lipca zgłoszenie o pożarze 

maszyny rolniczej (prasy do słomy) 
w miejscowości Tuchola Żarska. Do 
zdarzenia zadysponowano zastępy 
z JRG Lubsko oraz jednostek OSP 
Stara Woda i Zabłocie. W chwili przy-
jazdu jednostek straży pożarnej na 
miejsce zdarzenia, pożarem objęta 
była prasa do słomy oraz ściernisko 
na powierzchni 80 arów. Działania 
zastępów polegały na zabezpiecze-
niu miejsca zdarzenia i ugaszeniu 
pożaru.

POŻAR BUDYNKU MIESZKALNEGO 
W MIEJSCOWO-
Ś C I  R A S Z Y N 
GM. LUBSKO
D o  S t a n o w i -
ska Kierowania 
K o m e n d a n t a 
Powiatowego 
P a ń s t w o w e j 
Straży Pożarnej 
w Żarach wpły-
nęło 5 sierpnia 
z g ł o s z e n i e  o 
pożarze budyn-
ku jednorodzin-

nego w miejscowości 
Raszyn. Do zdarzenia 
natychmiastowo za-
dysponowano trzy 
zastępy z JRG Lubsko 
oraz zastępy OSP Stara 
woda i OSP Górzyn. Po 
przybyciu na miejsce 
zdarzenia, dym i ogień 
wydobywały się na 
zewnątrz budynku z 
pomieszczeń na par-
terze. Działania zastę-
pów polegały na za-
bezpieczeniu miejsca 
zdarzenia, ugaszeniu 

palących się pomieszczeń przy uży-
ciu piany gaśniczej, przewietrzeniu 
pomieszczeń w całym budynku 
oraz przeszukaniu obiektu w celu 
odnalezienia ewentualnych osób 
poszkodowanych. Jeden z miesz-
kańców ucierpiał w zdarzeniu w 
związku z czym strażacy udzielili 
mu kwalifikowanej pierwszej po-
mocy, a po przybyciu pogotowia 
przekazali poszkodowaną osobę w 
ręce ratowników medycznych. Dzięki 
szybkiej reakcji i natychmiastowemu 
zgłoszeniu pożaru do podmiotów 
ratowniczych udało się ograniczyć 
skutki zniszczeń pożarowych do 
dwóch pomieszczeń znajdujących się 
na parterze budynku. W działaniach 
udział brały patrol policji, ZRM i 
pogotowie Energetyczne, a cała 
interwencja trwała ponad godzinę.

POŻAR SKŁADOWANEGO
DREWNA
Do Stanowiska Kierowania Ko-
mendanta Powiatowego w Żarach 
wpłynęło 17 sierpnia zgłoszenie z 

Wojewódzkiego Centrum 
Powiadamiania Ratun-
kowego o pożarze skła-
dowiska drewna przy bu-
dynku mieszkalnym na ul. 
Bohaterów w Lubsku. Na 
miejsce natychmiast za-
dysponowano dwa zastępy 
z JRG Lubsko, ale zaistniała 
potrzeba wezwania kolej-
nych jednostek, ponieważ 
sytuacja pożarowa dyna-
micznie się zmieniała, z 
uwagi na to, że drewno 
składowane było przy ścia-
nie budynku mieszkalnego. 
Elewacja uległa zapaleniu, 
było poważne zagrożenie 
pożarem dla całego budyn-
ku. Dodatkowo na miejsce 
zdarzenia zadysponowano 
OSP Górzyn, OSP Stara 
Woda, OSP Jasień oraz 
policję. Działania zastępów polegały 
w pierwszej fazie na podaniu dwóch 
prądów piany sprężonej i wody na 
drewno oraz elewację budynku. 

W kolejnej fazie działania ukie-
runkowane były na przerzuceniu i 
dogaszeniu całego składowanego 
drewna.

Opr. M.Sienkiewicz

KRONIKA STRAŻACKA

„ROZDZIELNOŚĆ 
MAJĄTKOWA”

	 Zasadą	 jest,	 że	wstępując	
w	 związek	małżeński	między	 jego	
stronami	 zawiązuje	 się	 ustawowa	
wspólność	majątkowa	małżeńska.	
Decydując	 się	 na	małżeństwo	 nie	
jesteśmy	jednak	na	taką	formę	wspól-
ności	majątkowej	skazani.	Zgodnie	z	
art.	 47	§	1	 kro	małżonkowie	mogą	
przez	umowę	zawartą	w	formie	aktu	
notarialnego	wspólność	ustawową	
rozszerzyć	lub	ograniczyć	albo	usta-
nowić	 rozdzielność	majątkową	 lub	
rozdzielność	majątkową	z	wyrówna-
niem	dorobków	(umowa	majątkowa).	
Umowa	taka	może	poprzedzać	zawar-
cie	małżeństwa.	
	 Bywa	też	tak,	że	już	w	trak-
cie	trwania	małżeństwa	dochodzi	do	
okoliczności,	które	wymagają	zmiany	
ustroju	majątkowego	małżonków.	
W	trakcie	trwania	małżeństwa	mał-
żonkowie	mogą	dokonać	umownego	
ustanowienia	rozdzielności	majątko-
wej.	 Jest	 to	możliwe,	gdy	oboje	wy-
rażają	taką	zgodę.	Zdarza	się	jednak	
takie	sytuację,	że	między	małżonkami	
dochodzi	do	sporu.	Jedna	osoba	chce	

ustanowienia	 rozdzielności	mająt-
kowej,	 druga	 zaś	nie	wyraża	na	 to	
zgody.	Ustawodawca	przewidział	taką	
ewentualność.	Jak	wskazano	w	art.	52	
§	1	kro	z	ważnych	powodów	każdy	z	
małżonków	może	żądać	ustanowienia	
przez	sąd	 rozdzielności	majątkowej.	
Co	 istotne,	 nie	 tylko	małżonkowie	
mogą	wystąpić	z	wnioskiem	o	usta-
nowienie	 rozdzielności	majątkowej.	
Zgodnie	z	art.	52	§	1a	ustanowienia	
przez	sąd	 rozdzielności	majątkowej	
może	żądać	także	wierzyciel	jednego	
z	małżonków,	jeżeli	uprawdopodob-
ni,	 że	 zaspokojenie	wierzytelności	
stwierdzonej	tytułem	wykonawczym	
wymaga	dokonania	podziału	majątku	
wspólnego	małżonków.	
 „Ważne powody uzasad-
niające ustanowienie rozdzielności 
majątkowej zwykle są postrzegane 
jako pewne naganne zachowania 
jednego z małżonków, oceniane tak 
zarówno według subiektywnych, jak i 
obiektywnych kryteriów. Określona sy-
tuacja powstała w wyniku okoliczności 
niezawinionych czy wręcz niezależnych 
od woli małżonka (np. długotrwała 
choroba) nie może być kwalifikowana 
jako ważne okoliczności uzasadniające 

ustanowienie rozdzielności majątkowej. 
Takimi powodami mogą natomiast być: 
trwonienie wspólnego majątku, rażąca 
niegospodarność, uchylanie się od 
pomnażania i utrzymywania majątku 
wspólnego, zatrzymanie tego majątku 
wyłącznie dla siebie.”	(Wierciński	Jacek	
(red.),	Kodeks	rodzinny	i	opiekuńczy.	
Komentarz	opublikowano:	LexisNexis	
2014).	
	 Możliwe	jest	jednak	również	
żądanie	ustanowienia	 rozdzielności	
majątkowej,	 gdy	 ważnym	 powo-
dem	uzasadniającym	ustanowienie	
rozdzielności	majątkowej	będą	oko-
liczności,	 które	nie	mają	charakteru	
zachowania	nagannego.	Przykładem	
takich	sytuacji	mogą	być:	 zaginięcie	
małżonka	 albo	 długotrwały	 brak	
kontaktu	z	nim.	Ważnym	powodem	
może	być	 też	 faktyczne	 rozłączenie	
małżonków,	 zwłaszcza	 takie,	 które	
cechuje	długotrwałym	charakterem.	
	 Zgodnie	 z	 art.	 52	 §	 2	 kro	
rozdzielność	majątkowa	 powstaje	
z	 dniem	 oznaczonym	 w	 wyroku,	
który	 ją	ustanawia.	W	wyjątkowych	
wypadkach	 sąd	może	 ustanowić	
rozdzielność	majątkową	 z	 dniem	
wcześniejszym	niż	dzień	wytoczenia	

powództwa,	w	szczególności,	 jeżeli	
małżonkowie	żyli	w	rozłączeniu.	
	 Jak	wynika	 z	 cytowanego	
wyżej	przepisu,	Sąd	ustanawiając	roz-
dzielność	majątkową	ma	obowiązek	
wskazać	w	orzeczeniu	datę	jej	usta-
nowienia.	Najczęściej	będzie	to	data	
wystąpienia	z	powództwem	o	usta-
nowienie	 rozdzielności	majątkowej.	
„Możliwość ustanowienia rozdzielności 
majątkowej między małżonkami z datą 
wsteczną, wcześniejszą niż data wyto-
czenia powództwa, została uzależniona 
od wystąpienia sytuacji wyjątkowej. 
Ocena, czy mamy do czynienia z taką 
wyjątkową sytuacją, musi być doko-
nywana z uwzględnieniem wszystkich 
okoliczności konkretnej sprawy. W 
ustawie jako przykładowa sytuacja o 
charakterze wyjątkowym wskazane zo-
stało pozostawanie przez małżonków w 
separacji faktyczne”	(Wierciński	Jacek	
(red.),	Kodeks	rodzinny	i	opiekuńczy.	
Komentarz	opublikowano:	LexisNexis	
2014).	
	 Wyrok	którym	ustanowiono	
rozdzielność	majątkową	ma	charakter	
konstytutywny.	Z	chwilą	jego	uprawo-
mocnienia	staje	się	skuteczny	wobec	
osób	 trzecich.	 Skuteczność	wyroku	

jest	niezależna	od	wiedzy	osób	trze-
cich	o	wydaniu	wyroku	 i	 jego	 treści.	
Odróżnia	 to	 rozdzielność	 ustaloną	
w	drodze	 orzeczenia	 Sądu	 od	 roz-
dzielności	majątkowej	ustanowionej	
przez	małżonków	w	drodze	umowy,	
ponieważ	zgodnie	z	art.	471	kro	mał-
żonek	może	powoływać	się	względem	
innych	osób	na	umowę	majątkową	
małżeńską,	 gdy	 jej	 zawarcie	 oraz	
rodzaj	były	tym	osobom	wiadome.	
	 Na	 koniec	 należy	 wspo-
mnieć,	że	powództwo	o	ustanowienie	
rozdzielności	majątkowej	można	
żądać	 równolegle	do	 toczącego	 się	
procesu	o	 rozwód.	 Jest	 to	korzystne	
zwłaszcza	w	 sytuacji,	 gdy	 proces	
rozwodowy	zapowiada	się	jako	długi	
i	 skomplikowany,	 a	małżonkowie	 z	
uwagi	na	łączące	ich	więzy	majątkowe	
chcą	 jak	najszybciej	doprowadzić	do	
rozdzielności	majątkowej	 i	podziału	
majątku.

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.

 W GMI NI E 

Ćwiczenia prowadzone były na terenie
zalewu „Nowiniec”

Dzięki szybkiej akcji udało się ograniczyć 
skutki pożaru

Na szczęście nie doszło do pożaru budynku

Pożar objął powierzchnię 80 arów

Kapela Prima Sort

Parafialna Grupa Rozrywkowa "PGR"

Zespół śpiewaczy "Barwy"
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 W GMINIE 

KRONIKA POLICYJNA
W lipcu przeprowadzono 375 interwencji zgłoszo-
nych przez mieszkańców. Na gorącym uczynku 
zatrzymano 14 sprawców przestępstw(m.in. 
rozbojów, kradzieży, posiadania środków za-
bronionych), 6 osób poszukiwanych do odbycia 
kary pozbawienia wolności, 4 doprowadzono do 
wytrzeźwienia. Ujawniono 173 sprawców wykro-
czeń, najwięcej z kategorii ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości (54), zakłóceń porządku i spokoju 
publicznego(43) i bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym(18). Większość spraw zakończono na 
miejscu nałożeniem mandatu lub pouczeniem. W 
15 przypadkach skierowano wnioski o ukaranie 
do sądu. Odnotowano 16 zdarzeń drogowych w 
rejonie dróg publicznych. Jako główne przyczyny 
można podać nieustąpienie pierwszeństwa prze-
jazdu i niezachowanie bezpiecznej odległości 
od poprzedzającego pojazdu. W sierpniu prze-
prowadzono 336 interwencji zgłoszonych przez 
mieszkańców. Na gorącym uczynku zatrzymano 
13 sprawców przestępstw, 12 osób poszukiwa-
nych do odbycia kary pozbawienia wolności, 3 
doprowadzono do wytrzeźwienia. Ujawniono 
82 sprawców wykroczeń, najwięcej z kategorii 
zakłóceń porządku i spokoju publicznego (19) 
oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym (21). 
Odnotowano 21 zdarzeń drogowych w rejonie 
dróg publicznych. Jako główne przyczyny można 
podać nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu oraz 
zdarzenia z udziałem zwierzyny leśnej.

*
W okresie ostatnich kilku miesięcy lubscy poli-
cjanci ujawnili kilkanaście przypadków zmiany 
wskazania drogomierza w pojeździe. Warto 
pamiętać, że jest to przestępstwo określone w 
art. 306 a Kodeksu Karnego § 1. Kto zmienia 
wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego 
lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, pod-
lega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy 
do lat 5. Jednak w kilku przypadkach nie stwier-
dzono, aby doszło do popełnienia przestępstwa. 
Dlatego warto sprawdzić - jaki stan licznika 
zostaje zapisany podczas okresowego przeglądu 
technicznego. Pomyłka może narazić nas na duże 
nieprzyjemności.

*
W Jasieniu, 13 lipca, w godzinach wieczornych, 
kierujący samochodem osobowym Ford dopro-
wadził do zdarzenia drogowego z Volkswagenem. 
Sprawca nie udzielił pierwszeństwa przejazdu. 
Dodatkowo ustalono, że znajduje się w stanie 

nietrzeźwości. Młody mężczyzna miał w wydy-
chanym powietrzu 1,8 promila alkoholu. Zatrzy-
mane zostało mu prawo jazdy. Za jazdę w stanie 
nietrzeźwości oraz spowodowanie zdarzenia 
drogowego odpowie przed sądem.

*
W godzinach południowych, 23 lipca, w Lub-
sku służby ratunkowe zostały zaalarmowane o 
kobiecie, która pocięła sobie ręce. W wyniku 
bardzo szybkich działań, kobietę odnaleziono 
w centrum miasta. Okazało się, że to ona sama 
zawiadomiła policję. Po przybyciu na miejsce 
Zespół Ratownictwa Medycznego stwierdził, że 
nie było żadnej próby samobójczej. Natomiast 
zgłaszająca z rozbrajającą szczerością wyjaśniła 
policjantom, że wezwała ZRM, bo podoba jej 
się pani z karetki. Została ukarana mandatem za 
bezpodstawne wezwanie.

*
Na początku sierpnia, w godzinach porannych, 
podczas patrolu na jednej z ulic w Lubsku, 
policjanci zauważyli podejrzany pojazd. Po 
zatrzymaniu do kontroli drogowej i zachowaniu 
kierującej nabrali przekonania, że jest ona pod 
wpływem środków zabronionych. Podany test 
narkotykowy potwierdził, że prowadziła pojazd 
prawdopodobnie pod wpływem metaamfetanimy. 
W celu potwierdzenia tego pobrano próbkę krwi 
do badania. W toku dalszych czynności, w pojeź-
dzie ujawniono metaamfetaminę. Kobieta trafiła 
do policyjnego aresztu. Odpowie przed sądem 
za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości 
oraz posiadanie środków odurzających. Grozi za 
to kara pozbawienia wolności, grzywny i zakazu 
prowadzenia pojazdów.

*
Do zdarzenia drogowego, gdzie pokrzywdzony 
zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, a w 
tym czasie został uderzony w tył przez inny po-
jazd, który oddalił się z miejsca doszło 13 sierpnia. 
Ustalono, że sprawca posiadał niemieckie tablice 
rejestracyjne. Po dokonaniu szczegółowych czyn-
ności, uzyskano informację na temat kierującego, 
którym okazał się być mieszkaniec Lubska. Bez 
trudu ustalono jego miejsce przebywania. Okazało 
się, że nie posiadał w ogóle uprawnień do kierowa-
nia pojazdami. Za popełnione wykroczenia został 
ukarany 1000zł mandatem. Dodatkowo czekają 
go roszczenia ubezpieczeniowe.

*
W godzinach nocnych, 14 sierpnia, policjanci z 

Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego zatrzymali 
kierującego pojazdem Renault Clio. Od mężczy-
zny była wyczuwalna woń alkohol. Podany alco-
metr wykazał wynik prawie 2 promili alkoholu 
w wydychanym powietrzu. Dodatkowo okazało 
się, że mężczyzna posiada zakaz prowadzenia 
wszelkich pojazdów mechanicznych. Za popeł-
nione czyny mężczyźnie grozi kara pozbawienia 
wolności do lat 2.

*
Funkcjonariusze służby kryminalnej w Lubsku, 
wylegitymowali w drugiej połowie sierpnia 
mężczyznę, zwracając uwagę na jego nerwowe 
zachowanie. Policjanci zrewidowali mężczyznę, 
podejrzewając, że posiada przy sobie środki 
odurzające. W kieszeni spodni ujawnili woreczek 
strunowy, a w nim niewielkie zwitki folii alum-
iniowej z zawartością proszku, kryształków w 
kolorze białym oraz tabletki koloru pomarańczo-
wego, a także marihuanę. Badania tych substancji, 
przeprowadzone przy użyciu testera wykazały 
m.in. amfetaminę, metaamfetaminę oraz ecstazy. 
Policjanci, wykonując dalsze czynności z za-
trzymanym, udali się do miejsca zamieszkania, 
gdzie w toku przeszukania znaleźli amfetaminę. 
Mężczyzna został zatrzymany do wyjaśnienia i 
trafił do policyjnego aresztu. Prokuratura Rejo-
nowa w Żarach zastosowała wobec 21 letniego 
mieszkańca powiatu żarskiego, podejrzanego o 
dokonanie przestępstwa z art. 62 ust.1.ustawy o 
przeciwdziałaniu narkomanii, środek zapobie-
gawczy w postaci poręczenia majątkowego oraz 
dozoru policji.

*
Do jednego z mieszkań w Lubsku wtargnęło 
23 sierpnia dwóch mężczyzn. Zaatakowali 
pokrzywdzonego, uderzając go w głowę oraz 
grożąc użyciem noża. Napastnicy zabrali pienią-
dze, telefon oraz zegarek i uciekli w nieznanym 
kierunku. Dyżurny, po otrzymaniu zgłoszenia, na 
miejsce zdarzenia natychmiast wysłał policyjne 
patrole. Intensywne czynności, prowadzone przez 
funkcjonariuszy zarówno pionu prewencji, jak 
i kryminalnego przyniosły efekty jeszcze tego 
samego dnia. Po niespełna dwóch godzinach, po-
licjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 37 
i 34, podejrzewanych o dokonanie rozboju. Obaj 
trafili do policyjnego aresztu. W toku prowadzo-
nych czynności funkcjonariusze ustalili, że jeden 
z nich, przechodząc przez park zrzucił z roweru 
napotkanego mężczyznę i pobił go. Zgromadzo-
ny materiał dowodowy w tej sprawie pozwolił 
przedstawić podejrzanym zarzuty rozboju. Sąd 
przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej 
w Żarach oraz policji i aresztował mężczyzn na 
trzy miesiące. Za tego typu przestępstwo grozi od 
3 do 15 lat pozbawienia wolności.

*
W jednym z gubińskich sklepów doszło 2 wrze-
śnia do kradzieży artykułów kosmetycznych 
wartości blisko 4000 złotych. Jak wynikało ze 
zgłoszenia, kobieta z wypełnionym różnymi 
rzeczami koszykiem wyszła ze sklepu, a na-
stępnie wsiadła do zaparkowanego nieopodal 
samochodu i odjechała. Informacja niezwłocznie 
została przekazana patrolom będącym na służbie, 
którzy rozpoczęli poszukiwania auta. O zdarzeniu 
poinformowano również dyżurnego Komisariatu 
Policji w Lubsku, który zorganizował posterunek 
blokadowy na trasie możliwej drogi ucieczki. 
Dzięki podjętym przez dyżurnych obu jednostek 
działaniom, już w niespełna pół godziny od 
zgłoszenia, policjanci z Lubska zatrzymali do 
kontroli drogowej wskazany pojazd marki BMW, 
wewnątrz którego znajdowały się dwie osoby z 
powiatu zgorzeleckiego: kobieta lat 36 i mężczy-
zna lat 27. W samochodzie mundurowi ujawnili 
również torby z różnego rodzaju artykułami, 
które - jak twierdziła pasażerka - są własnością 
jej siostry. Na miejsce przybyli policjanci z Gu-
bina, który dokonali zabezpieczenia ujawnionych 
rzeczy, a także zatrzymali kobietę i mężczyznę do 
wyjaśnienia. Zebrany w sprawie materiał pozwolił 
na postawienie im zarzutów dokonania kradzieży. 
Zgodnie z kodeksem karnym, czyn ten zagrożony 
jest karą pozbawienia wolności od trzech mie-
sięcy do pięciu lat. Towar w całości powrócił do 
właściciela sklepu. Dodatkowo lubscy policjanci 
za brak aktualnych badań technicznych pojazdu 
ukarali 27-letniego kierowcę mandatem karnym i 

zabezpieczyli samochód na parkingu strzeżonym. 
Jak się okazało, nie była to pierwsza kradzież, 
o którą podejrzewana jest 36-latka. Dokonane 
w prowadzonych przez gubińskich policjantów 
sprawach ustalenia, skutkowały postawieniem 
jej zarzutu dokonania w sierpniu br. w Gubinie 
kradzieży kosmetyków wartości przeszło 700 
złotych, a także kradzieży w marcu br. dwóch 
telefonów komórkowych wartości 800 złotych 
oraz wkrętarki wartości 700 zł. Czynności w 
powyższych sprawach prowadzone są przez 
policjantów Komisariatu Policji w Gubinie pod 
nadzorem Prokuratury Rejonowej w Krośnie 
Odrzańskim.

*
Mieszkanka Lubska, przebywająca wraz z mężem 
na kwarantannie złożyła podziękowania na ręce 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie 
Wlkp. oraz Komendanta Powiatowego Policji w 
Żarach za wrażliwość, empatię oraz wsparcie 
lubskich policjantów: sierż. szt. Dariusza Syska 
i sierż. Mariusza Makuchowskiego. Kobieta 
podkreśliła, że policjanci wykazali się niezwykłą, 
ludzką życzliwością. Podczas codziennej służby 
nie ograniczali się jedynie do kontrolowania pra-
widłowości odbywanej kwarantanny, ale zawsze 
oferowali swoją pomoc, wsparcie i dobre słowo. 
Taka postawa policjantów podczas wykonywa-
nia swych obowiązków była bardzo pomocna i 
budująca dla mieszkanki Lubska, która - tak jak 
wiele osób w Polsce - musiała odnaleźć się w 
nowej, trudnej rzeczywistości wymuszonej przez 
pandemię koronawirusa.

*
1,5 mln zł rocznie tracą Lubuszanie w wyniku 
przestępczych działań oszustów. Ci wymyślają 
rozmaite historie, aby omamić swe przyszłe 
ofiary. Kiedy zostanie połknięty haczyk, z reguły 
jest już za późno i oszczędności życia wędrują 
w ręce oszustów. Niestety, mimo licznych apeli 
wciąż zdarzają się osoby, które dają się wciągnąć 
w szemraną historię, przekazując oszczędności 
swojego życia. Mimo modyfikacji tych oszustw, 
ich mechanizm zawsze pozostaje podobny-
-oszuści dzwonią do starszych osób, przedsta-
wiają się za członka rodziny i przejętym głosem 
opowiadają o nieszczęściu, jakie ich spotkało i 
błagają o pieniądze, które uratują ich bliskich z 
opresji. Pamiętajmy, że oszuści ogarnięci chęcią 
posiadania pieniędzy nie cofną się przed żadnym 
sposobem ich zdobycia i bardzo często żerują na 
uczuciach starszych, wrażliwych, chętnych do po-
mocy osób. Ważne, żeby nie wpuszczać do domu 
nieznajomych osób, nie przekazywać pieniędzy, 
ani nie przelewać ich na podane konta. Jeśli ktoś 
informuje o jakimś wydarzeniu w rodzinie, należy 
to koniecznie sprawdzić i potwierdzić. W razie 
jakichkolwiek wątpliwości trzeba natychmiast 
poinformować policję.

*
Wstąp do policji! Jednym z etapów rekrutacji do 
policji jest test sprawności fizycznej. Wszystkich 
chcących przygotować się do testu sprawności 
fizycznej i przystąpić do próby pokonania elemen-
tów toru przeszkód zapraszamy w nowe miejsce 
w Zielonej Górze: Hala akrobatyczno-sportowa 
MOSiR przy ulicy Urszuli 22 w Zielonej Górze. 
Terminy: 16, 23, 30 września 2020 roku w go-
dzinach 12.00- 14.00. Zawód policjanta to różne 
wyzwania, ale jednocześnie spełnienie marzeń 
młodych ludzi. To z pewnością wymagająca misja, 
ale także gwarancja realizowania swoich pasji. 

Wolne miejsca czekają na kandydatów również 
w lubskiej jednostce. Chętni proszeni są o kontakt 
z Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji w 
Lubsku kom. Krystianem Szylko pod nr tel. 68 
476 35 00. Zapraszamy! 

*
Policjanci ostrzegają przed oszustami podszywa-
jącymi się pod naszych znajomych w popularnych 
komunikatorach społecznościowych. Wyłudzają 
od nas kod BLIK, prosząc o szybką pożyczkę. 
Bądźmy czujni w takiej sytuacji. Do tego typu 
przestępstw dochodzi coraz częściej na terenie 
naszego kraju; również powiat żarski i konkretnie 
Lubsko nie są wyjątkiem (w zasadzie nie ma dnia 
bez zgłoszenia oszustwa). Oszuści podszywają się 
pod znajomych, których mamy w swoich kon-
taktach w komunikatorze. W treści wysyłanych 
wiadomości często piszą, że potrzebują pilnie 
gotówki, bo akurat są w sklepie i zabrakło im 
pieniędzy. Dodają, że zwrócą pieniądze jeszcze 
tego samego dnia. Nie proszą o bardzo duże 
kwoty, zwykle jest to kilkaset złotych. Kiedy 
pokrzywdzony zdecyduje się pożyczyć pieniądze 
za pomocą systemu płatności BLIK, udostępnia 
specjalny kod, a następnie potwierdza transakcję 
w swojej aplikacji bankowości mobilnej, przeka-
zując w ten sposób pieniądze oszustowi. Takiego 
wyłudzenia bardzo łatwo uniknąć. Należy stoso-
wać dwuskładniowe uwierzytelnienie swoich kont 
społecznościowych (wówczas o wiele trudniej 
przejąć nasze konto – zalogowanie się wymaga 
potwierdzenia sms);zawsze warto potwierdzać 
tożsamość „znajomych”, którzy piszą do nas przez 
internetowe komunikatory – najlepiej zadzwonić 
do takiej osoby; zawsze trzeba sprawdzić dane 
transakcji przed jej zatwierdzeniem w aplikacji 
bankowości mobilnej (przestępca nie skorzysta 
z kodu, dopóki nie potwierdzimy transakcji na 
naszym telefonie); trzeba chronić swój telefon 
oraz szczególnie pin do aplikacji mobilnej banku.

*
Tegoroczna uroczystość z okazji Święta Policji 
odbyła się 24 lipca w sali konferencyjnej żarskiej 
komendy. W imieniu przedstawicieli samorządów, 
w obchodach uczestniczył Starosta Powiatu Żar-
skiego Józef Radzion, a także kapelan żarskiej 
policji ks. proboszcz Krzysztof Kwaśnik. Uroczy-
stość miała wymiar szczególny, gdyż przypadła 
w 101 rocznicę powstania Policji Państwowej. 
W tym roku obchodzimy również jubileusz 95 
rocznicy Powołania Policji Kobiecej. Komendant 
Powiatowy Policji w Żarach podinsp. Armand 
Pisarczyk-Łyczywek podziękował policjantom 
za sumienną służbę pełnioną w trudnych warun-
kach związanych z pandemią, za zaangażowanie 
i niejednokrotnie narażanie swego życia w 
trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu. 
Podziękowania skierował również do rodzin funk-
cjonariuszy i pracowników cywilnych. Podkreślił, 
jak ważne są bardzo dobre relacje z instytucjami 
oraz służbami mundurowymi, które na co dzień 
współpracują z policją. W uroczystości, której 
dowódcą był kom. Krystian Szylko uczestniczyli 
oczywiście również lubscy policjanci, który otrzy-
mali awanse, wyróżnienia i nagrody. Nagrodę 
Starosty Żarskiego otrzymali: asp. szt. Katarzyna 
Wujciów, asp. Marcin Boranowski. Nagrodę 
Burmistrza Jasienia: st.asp. Irena Kromp oraz 
sierż. Mateusz Choiński. Nagrodę Wójta Brodów 
otrzymał asp.szt. Mariusz Żukowski. Wszystkim 
serdecznie gratulujemy! 

Opr. M. Sienkiewicz

 LUDZI E,  WYDARZENI A 

W kościele p.w. Nawiedzenia Naj-
świętszej Maryi Panny w Lubsku 
odbyły się pierwsze dwa koncerty 
w ramach cyklicznego festiwalu. 
Pierwszy miał miejsce 23 sierpnia. 
Zagrali wirtuozi muzyki: Henryk Jan 
Botor – organy oraz Łukasz Dziedziak 
– wiolonczela. J.Botor zaprezentował 
improwizację, której tematami prze-

wodnimi były pieśni: „Barka”, „Boże 
coś Polskę”, „My chcemy Boga”, 
„Jest zakątek na tej ziemi”. Wiolon-
czela była wyciszeniem po silnych 
dźwiękach organów. Prowadzący 
koncert Jerzy Markiewicz podkreślił, 
że utwory grane na wiolonczeli były 
jak symfoniczne freski. Kolejny kon-
cert odbył się 30 sierpnia. Prowadzący 

J.Markiewicz pięknie mówił o 
muzyce i artystach, którzy ją 
tworzą i wykonują, wprowadzając 
w odpowiedni nastrój wszystkich, 
którzy przyszli wysłuchać dźwięków 
gitary klasycznej - Robert Horna oraz 
organów - Tomasz Zebura. Obaj arty-
ści wspaniale interpretowali utwory 
wybitnych klasyków: L. Vierna, A.G. 

Rittera, A. Piazzolliego, R. Dyensa 
czy C. Domeniconiego. Ostatni kon-
cert tegorocznego Festiwalu odbył się 
6 września w Forst (STADTKIRCHE 
ST. NIKOLAI).Wykonawcami byli: 
Aleksandra Bryła – skrzypce, Maria 
Banaszkiewicz-Bryła – klawesyn, 

Karol Mossakowski – organy. Kie-
rownictwo artystyczne i prowadzenie 
wszystkich koncertów: J.Markiewicz, 
Michał Kocot. Honorowy Patronat: 
Proboszcz Parafii pw. NNMP w Lub-
sku ks. kan. Marian Bumbul. 

M.Sienkiewicz

XXII Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Kameralnej i Organowej 
Lubsko – Forst (Lausitz)

W czwartkowy poranek (27.08.2020) 
nad zalewem Karaś w Lubsku pod-
opieczni Środowiskowego Domu 
Samopomocy oraz Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej zorganizowali piknik, 
w którym gościem specjalnym byli 
żołnierze Sił Zbrojnych Wojsk Ame-
rykańskich, stacjonujący obecnie 
na terenie Jednostki Wojskowej w 

Żaganiu. 
W "manewrach" udział wziął również 
Burmistrz Lubska Janusz Dudojć 
oraz Starosta Żarski Józef Radzion. 
Żołnierze przygotowali konkurencje, 
w których wspólnie sprawdzić mogli 
się wszyscy uczestnicy pikniku. Or-
ganizatorzy osobiście przygotowali 
pyszny poczęstunek.

Nie brakowało dobrej zabawy, życz-
liwości i uśmiechu. 
Żołnierze zachwyceni zalewem Ka-
raś, zadeklarowali chęć współpracy 
przy gminnych eventach, by móc 
częściej odwiedzać Lubsko.

A-M

Piknik ŚDS i WTZ w polsko- 
amerykańskich barwach

Tomasz Zebura mimo młodego 
wieku wspaniale interpretował 

klasyczne utwory

Wspólne zdjęcie podopiecznych WTZ i ŚDS z żołnierzami jednostki amerykańskiej

Wieści z WTZ i ŚDS
Po raz kolejny 
prezentujemy fotorelację 
z działalności naszych 
placówek: Warsztatów 
Terapii Zajęciowej i 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy, gdzie jak 
zwykle wiele się dzieje.

ms

Warunki atmosferyczne sprzyjały kąpieli na „Nowińcu”

Szkolenie dla kadry ŚDS i WTZ  pn. Warsztaty arteterapeutyczne jako forma 
terapii osób niepełnosprawnych

Piknik urozmaiciły gry, 
zabawy i ćwiczenia

Koncerty cieszyły się 
dużym zainteresowaniem

Utwory grane przez Łukasza 
Dziedziaka brzmiały jak 

symfoniczne freski
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 LUDZIE,  WYDARZENIA 

Drodzy mieszkańcy Lubska! Widywaliśmy 
Anię na scenie w naszym mieście podczas 
Lubuskich Prezentacji Wokalnych Dzieci 
i Młodzieży Specjalnej Troski. Zdolna, 
ciepła i mądra z niej kobietka, ale do-
świadczona przez los. Liczymy na państwa 
pomoc i przedstawiamy kilka informacji 
o Ani Wereszczyńskiej Pomóżmy, ile kto 
może, nie licząc na żadną karmę, co niby 
ma wrócić, tylko tak po prostu ‐ z serca.
Anna od dziecka zmaga się z poraże-
niem… Traci też wzrok, oswoiła jednak 
lęk przed ciemnością. Ukojenie znalazła w 
muzyce, która jest jej największą miłością 
i pasją… Teraz spotkała ją kolejna trage-
dia. Traci słuch… Potrzebna jest pomoc, 
inaczej Annę czeka życie w ciemności i 
ciszy! Inaczej już nigdy nie zaśpiewa ani 
nie usłyszy głosu swojego synka…
Mam na imię Anna, niedawno skończyłam 
40 lat. Los nie był dla mnie łaskawy. Na 
moich barkach od początku spoczywał 
ciężar wielu ograniczeń. Jednak ja posta-
nowiłam o siebie walczyć i przeciwstawić 

się niepełnosprawności…
Od urodzenia zmagam się z Dziecięcym 
Porażeniem Mózgowym. Dzięki latom 
wykańczających rehabilitacji mogę dziś 
powiedzieć, że poradziłam sobie z wielo-
ma następstwami tej choroby. Uciążliwie 
przypomina mi o niej tylko wzmożone 
napięcie mięśniowe.
Do niedawna żyłam w przeświadczeniu, 
że największym moim problemem jest 
tylko pogarszający się wzrok. Oswoiłam 
się z postępującą chorobą i wiem, że dam 
sobie radę, kiedy w moim życiu zapanuje 
ciemność. Niestety kilka lat temu doszło do 

tragedii, na którą nie byłam przygotowana. 
Zaczęłam tracić słuch… Wada cały czas 
postępuje... Nie umiem się z tym pogodzić! 
Życie w ciemności i ciszy to już zbyt wiele 
do zniesienia nawet dla mnie…
Od lat moją największą pasją jest muzyka. 
Śpiewam, piszę, komponuję, gram… Za-
wsze utrzymywało mnie to przy życiu. A 
teraz? Nie umiem sobie wyobrazić życia 
bez dźwięków! Tak bardzo boję się ciszy...
Mam wspaniałego męża i syna. Chcę żyć 
dla nich, dla siebie! Boje się tego, że już 
wkrótce nie zobaczę ich twarzy… Z tym 
jeszcze mogę się oswoić. Wspomnienie ich 
wyglądu noszę w sercu… To, że miałabym 
nigdy nie usłyszeć już ich głosów, śmiechu, 
nie wiedzieć, co do mnie mówią, jest dla 
mnie nie do zniesienia.
Ostatnie badanie słuchu potwierdziło, że 
aparaty, które noszę, są już zbyt słabe. 
Wada postępuje! W miarę normalne funk-
cjonowanie mogą zapewnić mi tylko nowe 
urządzenia. Bardzo nowoczesne, bardzo 
skuteczne i bardzo drogie. Koszt ich zaku-

pu znacznie przekracza moje możliwości... 
Ja tak bardzo chcę żyć… Chcę słyszeć, 
śpiewać, grać… Proszę, pomóż mi! Gdy 

znikną dźwięki, pozostanie tylko pustka....
Anna

 LUDZIE,  WYDARZENIA 

Magazyn Lubski: Proszę przedstaw 
się czytelnikom Magazynu Lubskiego. 
Opowiedz o swojej rodzinie.
Paulina Janik: Nazywam się Paulina Ja-
nik, mam 29 lat. Od urodzenia mieszkam 
w Lubsku. Jestem szczęśliwą mężatką, 
żoną Szymona i mamą dwójki dzieci 
(syn Antoś ma 5 lat, córka Alicja roczek). 
ML: Skąd pomysł na pomoc Mii? 
PJ: Skąd pomysł? W pewien lutowy 
dzień natrafiłam na informację od 
Natalii, mamy Mii, że Jej córeczka 
choruje na rzadką chorobę jaką jest 
SMA. Wcześniej nie wiedziałam co to 
jest. Rdzeniowy zanik mięśni to rzadka, 
ciężka choroba, w której z powodu 
wady genetycznej obumierają neurony 
w rdzeniu kręgowym odpowiadające 
za skurcze i rozkurcze mięśni. Brak 
impulsów nerwowych prowadzi do 
uogólnionego osłabienia i postępującego 
zaniku mięśni szkieletowych, a w osta-
teczności częściowego albo całkowitego 
paraliżu. Od razu zasięgnęłam wiedzy w 
internecie na temat tej choroby, jakie są 
i czy w ogóle są szanse na wyleczenie. 
Po chwili w mojej głowie zrodził się 
pomysł, marzenie, by w moim mieście 
zorganizować festyn.
ML: Dlaczego chciałaś pomóc Mii, 
skoro potrzebujących jest tak wielu?
PJ: Po pierwsze mamę Mii znam z 
czasów szkolnych, razem chodziłyśmy 
do tego samego Liceum w Żarach. Po 
drugie czytając informację od Natalii 
moim oczom ukazała się kolosalna kwo-
ta do zebrania, bo aż ponad 9MLN ZŁ. 
Potrzebna ona jest na terapię genową, 
która daje szansę na życie. 
ML: Czy to była pierwsza akcja, w 
którą się zaangażowałaś?
PJ: Jeśli chodzi o festyn to tak, po raz 
pierwszy zaangażowałam się aż tak 
mocno. Ale również są inne zbiórki, które 
wspieram raczej po cichu.
ML: Opowiedz czytelnikom o przy-
gotowaniu Festynu. Czy były jakieś 
ograniczenia?
PJ: Nie ukrywam, że organizacja takiego 
festynu nie jest łatwa, tym bardziej w 
czasach koronawirusa. Ale jak wspo-
mniałam w mojej wypowiedzi podczas 
festynu - dla chcącego nic trudnego! Co 
jakiś czas napotykałam na trudności i 

gdy już myślałam, że wszystko idzie 
zgodnie z planem, okazało się, że naj-
większą przeszkodą jest czas, ponieważ 
na wszystkie niezbędne pozwolenia 
musielibyśmy czekać bardzo długo. I 
wtedy natrafiłam na Agnieszkę Urban, 
która zaproponowała byśmy połączyły 
siły, gdyż ma wszystkie pozwolenia na 
organizowanie imprez plenerowych. Jak 
już wiedziałam, że są wszystkie niezbęd-
ne pozwolenia, to wtedy poszło już z gór-
ki. Pojawiła się możliwość zaproszenia 
zespołów disco polo lecz to wiązało się 
z kosztami. Zespoły zrezygnowały ze 
swojej gaży i zgodziły się zagrać jedy-
nie za zwrot kosztów paliwa. Niewiele 
myśląc utworzyłam w internecie zrzutkę 
na pokrycie tych kosztów. Szczerze, 
bałam się że nie uzbieramy kwoty którą 
potrzebowałam, ale wierzyłam, że ludzie 
mają dobre serca. Zrzutkę również zasilił 
challenge dla Mii, którego inicjatorem 
był Darek Iwanowski. Mieszkańcy, 
którzy chcieli dorzucić swoją cegiełkę 
przyszli pod Ratusz, by wspólnie pompo-
wać dla Naszej małej Wojowniczki. Taki 
festyn również wiąże się z pozyskaniem 
sponsorów. I tu też zostałam bardzo mile 
zaskoczona, gdyż nikt mi nie odmówił i 
każdy, do kogo się zwróciłam, chętnie 
wsparł moją akcję. I tak dotarliśmy do 
dnia 1.08, w którym wszyscy byli na 
nogach od wczesnych godzin porannych.

ML: Kto współuczestniczył w orga-
nizacji tego przedsięwzięcia i w jakim 
zakresie?
PJ: Festyn charytatywny był połączony z 
festynem gminnym, a co się z tym wiąże, 
współorganizatorami był Lubski Dom 
Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji 
oraz Gmina Lubsko. Te instytucje były 
odpowiedzialne m.in. za nagłośnienie i 
atrakcje dla dzieci.
ML: Czy byli wspomagający?
PJ: Zależy w jakim sensie, bo wspoma-
gającymi mogą być i sponsorzy i każdy, 
kto dołożył swoją cegiełkę na festynie. I 
jednych i drugich było bardzo dużo, co 
wprawiło mnie w cudowny nastrój.
ML: Jaką kwotę dla Mii udało się 
zebrać? Czy jesteś z niej zadowolona?
PJ: Zebraliśmy 14 694,56zł + 26,97 Euro 
+ 20 Funtów brytyjskich. To kolosalna 
kwota, o której nawet nie śniłam. Dla 
mnie osobiście jest to ogromny sukces, 
gdyż tydzień wcześniej na festynie we 
Wrocławiu zebrano około 7 tysięcy. 
Ale to nie wszystko, gdyż puszka dla 
Mii, dzięki Krzysztofowi Uliaszowi 
zawędrowała do Łagowa, gdzie zebrano 
dodatkowo 2 071,06zł + 5 euro. 
ML: Komu chciałabyś podziękować?
PJ: Gdybym chciała wszystkim z osobna 
podziękować myślę, że zabrakłoby stron 
w gazecie . W skrócie podziękowania 
kieruję do partnerów Naszego festynu, 
do sponsorów, dzięki którym na festynie 
nie zabrakło stoisk z gastronomią, losami 
oraz atrakcji dla dzieci. Wielkie dzięki 
również dla Naszego #MiaDreamTeam, 
który obsługiwał te wszystkie stoiska. 
Niektóre osoby przejechały nawet 50 km 
by w dzień festynu być z Nami i Nam 
pomóc. Ale największe podziękowania 
kieruję do wszystkich, którzy przybyli 
1.08 nad zalew Nowiniec i dołożyli 

swoją cegiełkę. To, że festyn się odbył 
to jedno, a drugie to jest to, że bez tych 
wszystkich ludzi o dobrych sercach nie 
zebralibyśmy tak ogromnej kwoty i nie 
odnieślibyśmy Naszego małego wiel-
kiego sukcesu.
Dodam, że 1.08 nie tylko zbieraliśmy 
pieniądze dla Mii na Nowińcu. Dzięki 
Krzysztofowi Uliaszowi zbiórka pienię-
dzy odbyła się również w Łagowie na 
Najpiękniejszej domówce świata . Za co 
jestem Mu bardzo wdzięczna.
ML: Masz dwójkę dzieci, czy łatwo 
było pogodzić sprawy rodzinne z or-
ganizacją zbiórki i festynu?
PJ: Powiem tak, mam bardzo wyro-
zumiałego męża Szymona. Przez kilka 
tygodni przed festynem to On był i ojcem 
i matką. Ja starałam się najbardziej jak 
mogłam każdą wolną chwilę spędzać 
z rodziną, ale niestety tych chwil było 
bardzo niewiele… Teraz staram się to 
nadrobić .
ML: Czy w przyszłości planujesz 
jeszcze inne akcje tego typu?
PJ: Myślę, że tak bo pomaganie jest jak 
narkotyk. Jak już raz się zaangażujesz 
to trudno jest przestać . Tak po cichu to 
mogę powiedzieć, że ostatnio poznałam 
historię pewnej dziewczynki i Jej mamy 
i już się zastanawiam w jakiej formie 
Im pomóc. 
ML: Jak zachęciłabyś innych, z pre-
dyspozycjami na organizatorów, do 
działania?
PJ: Nie ma co zachęcać. Jedna pro-
sta zasada- CHCESZ? DZIAŁAJ! A 
WSZYSTKO SIĘ UŁOŻY. Spontany 
są najlepsze !!!
ML: Jak zmotywowałabyś ludzi do 
pomagania potrzebującym?
PJ: Taki jeden festyn dał mi moc energii i 
wiele radości, bo mogłam pomóc. Miesz-

kańcy potrafili się zjednoczyć w ważnej 
sprawie. Uważam, że jeśli ja pomagam 
to DOBRO kiedyś do mnie i do Nich 
również WRÓCI.
ML: Co Cię napędza?
PJ: Uśmiech, radość osoby, którą wspie-
ram i pomagam oraz chęć jak najszyb-
szego zakończenia zbiórki.
ML: Jakie masz zainteresowania?
PJ: Bardzo lubię piesze wycieczki po 
górach, lubię też jeździć na rowerze.
ML: Czy masz czas wolny dla siebie?
PJ: A czy przy dwójce dzieci można 
mieć czas dla siebie? (śmiech). A tak na 
poważnie tego czasu tylko dla siebie jest 
naprawdę bardzo niewiele. Przy dwójce 
dzieci człowiek się nie nudzi.
ML: Jak go spędzasz?
PJ: Jeśli uda się wygospodarować 
odrobinę czasu dla siebie to najchętniej 
wsiadam na rower i jadę tam, gdzie mnie 
poniesie.
ML: Czy w tym roku wyjechaliście 
na wakacje?
PJ: Ze względu na sytuację panującą w 
kraju i na świecie zrezygnowaliśmy z 
jakichkolwiek wyjazdów w zatłoczone 
miejsca, ale nie zrezygnowaliśmy całko-
wicie z wypoczynku i jeśli tylko mąż ma 
wolną niedzielę to w rodzinnym gronie 
robimy jednodniowe wypady w góry.
ML: A gdzie pojedziesz lub jak spę-
dzisz wakacje 2021?
PJ: Ojj, to teraz jestem zaskoczona 
pytaniem. Na tę chwilę nie odpowiem, 
gdyż tak daleko w przyszłość nie od-
biegam. Żyję bardziej chwilą, tym co 
jest tu i teraz.
ML: Dziękuję za poświęcony czas w 
imieniu własnym i czytelników Ma-
gazynu Lubskiego. Życzę wszystkiego 
najlepszego i spełnienia pragnień.

I.G.

MAŁY WIELKI SUKCES

Wszystkich mieszkańców zachęcamy do 
pomocy:
Odbiorca
Fundacja Siepomaga
Pl. Władysława Andersa 3
61-894 Poznań

Numer w Alior Banku
89 2490 0005 0000 4530 6240 7892
IBAN: PL89249000050000453062407892
Kod BIC/SWIFT: ALBPPLPW
Tytułem
23178 Anna Wereszczyńska darowizna

APEL O POMOC
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W ostatni weekend sierpnia 
pożegnaliśmy wakacje nad 
Zalewem Karaś w Lubsku.

Wraz z nimi czas beztroskiej zabawy, 
słodkiego lenistwa oraz gorących let-
nich dni.
W sobotnie popołudnie pogoda dopisała, 
a atrakcji nie brakowało.
Już od 15.00 ze sceny rozbrzmiewały 
dźwięki muzyki lokalnych zespołów 
jak J&M czy studia piosenki Konsonans 
z Lubskiego Domu Kultury.
Strefa dla dzieci i młodzieży przyciągnę-
ła nad Zalew sporą ich gromadę. Dmu-
chańce, słodkości, święto kolorów holi, 
ścianka wspinaczkowa, brokatowe 
tatuaże, bańki mydlane, kolorowe war-
koczyki, animacje ruchowo-taneczne 
– działo się!
Stoiska gastronomiczne, sztuka oraz 
pokazy edukacyjne — było wszystko, 
by miło spędzić sobotni dzień.
Pokazy dla najmłodszych i nieco star-
szych na lądzie przygotowali strażacy z 
Ochotniczej Straży Pożarnej, natomiast 
o atrakcje na wodzie zadbali Ratownicy 
z WOPR Lubsko.
Wręczono nagrody w konkursie na 
Najładniejszą Posesję w Gminie Lubsko 
2020, ogłoszonym przez Magazyn Lub-

ski, mieszkańcom oraz 
przedsiębiorcom, któ-
rych inwestycje na te-
renie miasta dowodzą, 
że Lubsko się rozwija.
Koncertem rodzinne-
go zespołu „TO MY” 
swoje dotychczasowe 
dokonania podsumo-
wał pan Lech Kry-
chowski, wykonując 
„SŁONECZNE PIO-
SENKI".
Burmistrz Lubska Ja-
nusz Dudojć, przedsta-
wiciele Rady Miejskiej 
w Lubsku oraz przyja-
ciele i współpracowni-
cy, podziękowali rodzi-
nie Państwa Krychow-
skich za 43-letnią ak-
tywność społeczną na 
rzecz miasta i miesz-
kańców Lubska. Były 
gratulacje, prezenty, 
wspomnienia i życzenia, aby nadal kon-
tynuować pracę, którą od niemal pół 
wieku propaguje kulturę.
Późnym wieczorem do wspólnej za-
bawy publiczność porwała najmłodsza 
gwiazda Woner S oraz raper z dolnego 

śląska HCR.
Było kolorowo, muzycznie, pysznie, 
tanecznie i bajecznie – ale przede wszyst-
kim razem, i tak zapamiętajmy te wa-
kacje!

A-M

Lubsko pożegnało wakacje!

Wraz z końcówką lata działalność roz-
rywkowo –kulturalna powoli i w naszym 
mieście zaczęła wracać do normalności 
po obostrzeniach związanych z korona-
wirusowym szaleństwem. Lubski klub 
Ceamik też ruszył ze swą działalnością. 
Na pierwszy ogień dosłownie i prze-
nośni poszło jam session przy grillu, 
które miało miejsce w sobotę 22 sierpnia. 
Impreza w pierwotnym założeniu  miała 
odbyć się w letnim ogródku, jednak 
padający deszcz   pokrzyżował plany 
organizatorów i muzykowanie  trzeba 
było przenieść na scenę w dużej sali, na 
której podziwiać można było bluesowe, 
funkowe, czy rockowe improwizacje 
Grzegorza Tabaki - gitarzysty kapeli 
Factorya i Belfry Blues Band, Szymona 
Jurkowskiego -  śpiewającego i  grające-
go na gitarze w zielonogórskiej formacji 
Uzetz, Sławka Gazdowskiego- front-
mena lubskiego Cukera, Oskara Matyi- 
gitarzysy z Uzets,  perkusisty Factoryi 
Tomka Wójtowicza, a także basistów: 

Marka Kerama Kałużnego i Kamila 
Małczyńskiego. Oprócz improwizacji 
można też było posłuchać coverów  
takich legend rocka jak Led Zeppelin, 
czy The Beatles. Warto nadmienić, że 
właściciele klubu występującym na 
scenie muzykom zapewnili poczęstunek 
w postaci kiełbasek z grilla i nie tylko.
 4 września na dużej scenie licznie przy-
byłą publiczność swoim nietypowym 
i specyficznym poczuciem humoru 
bawił ostrowianin, obecnie mieszkający 
pod Sulechowem Paweł Reszela. Był 
to już jego drugi występ w Ceramiku. 
W swym programie nawiązywał do 
ostatniego pobytu w naszym mieście, 
do którego ściągnął na występ lidera 
zespołu Big Cyc Krzysztofa Skibę. Warto 
dodać ,że pomimo faktu, że impreza 
była biletowana, cieszyła się sporym 
zainteresowaniem wśród mieszkańców 
Lubska i okolic. 

ABW

Lato w Ceramie

Kiedy w marcu zamknięto nas w domach, 
kiedy straszono nas śmiercionośnym 
wirusem, byliśmy zaskoczeni, zdziwieni, 
wystraszeni, ale przede wszystkim zdener-
wowani tą konieczną niechcianą izolacją. 
Brak aktywności, osobistych kontaktów, 
rekompensowaliśmy sobie wzmożonymi 
kontaktami mailowymi, telefonicznymi. W 
końcu chcieliśmy się czegoś uczyć. I tak 
zaczęliśmy lekcje one - line. Były to zajęcia 
z języka angielskiego w 2 grupach, z nie-
mieckiego, z informatyki. Żałowaliśmy, że 
nie możemy uczestniczyć w lekcjach pla-
styki, w samoobronie, w zajęciach w hali 
sportowej (boccia, kręgle i inne). Minęło 
kilka miesięcy i sytuacja powoli zaczęła 
się normować. Co odważniejsi jeździli do 
lasu (nie widziałam, że ja też należę do 
ryzykantów). Jeszcze inni organizowali 

wypady za 
miasto. By-
liśmy coraz 
odważniej-
si.  Coraz 
śmielej wy-
chodziliśmy 
z domów, 
wyjeżdżali-
śmy z mia-
sta. Wrócili-
śmy do hali 
sportowej, 
na stadionie 
zakończyliśmy kolejny Rok Akademicki. 
A w sierpniu jak zwykle pojechaliśmy do 
Rewala. Pogoda nam sprzyjała. Wróci-
liśmy zdrowi, opaleni, zadowoleni i już 
zamówiliśmy turnus na przyszły rok. Teraz 

przygotowujemy się do kolejnego Roku 
Akademickiego. Słuchacze lubskiego 
UTW są pełni optymizmu i nigdy się nie 
poddają. Zapraszamy do nas. Zarażamy - 
OPTYMIZMEM.

Koszałek-Opałek (Bożena Manik)

W sobotni poranek 29 sierpnia br.  w 
Białkowie zorganizowano 500 mara-
ton Romana Oskierki. W biegu udział 
wzięło 37 zawodników z całego kraju. 
Jubileuszowy bieg zorganizował 
sam Roman Oskierko przy współ-
pracy Koła Gospodyń Wiejskich w 

Białkowie , Rady Sołeckiej i Stowa-
rzyszenia Mieszkańców i Przyjaciół 
Białkowa. Imprezę patronatem objął 
Burmistrz Lubska Janusz Dudojć. W 
maratonie udział wzięło małżeństwo 
Irena i Mirosław Lasotowie z Wałcza, 
którzy zaliczyli grecki Spartathlon 

(Spartathlon, niemal 250 km z Aten 
do Sparty).Warto zaznaczyć, że Pan 
Roman należy do elitarnego grona 
osób w Polsce, którzy ukończyli 500 
maratonów. Gratulujemy !!!!

I.G.

500-SETKA ROMANA OSKIERKI

Główna organizatorka festynu 
Paulina Janik

Występ Teatru Ognia AgniStorm Lubszzcanie pomagali rodzinnie
Gitarzysta Grzegorz Tabaka

Kolorowe szaleństwo dzieci

Rodzinny koncert zespołu TO MY

Skiba w akcji

Uczestnicy maratonu

Słuchacze lubskiego UTW są pełni optymizmu i nigdy się nie 
poddają

UTW i COVID 19

Poznali się osiem lat temu na 
jednej ze scen koncertowych w 
Zielonej Górze. Mika i Kai, bo 
tak nazywają ich przyjaciele. 
Wspólnie wrócili na scenę po 
pięciu latach przerwy od muzy-
kowania. Ich koncert, który można 
było zobaczyć 19 lipca 2020 roku 
nad zalewem Karaś w Lubsku przy 
restauracji Tawerna, to tylko na-
miastka ich talentu oraz potencjału 
muzycznego jaki w sobie noszą.
Mika pisze teksty, przypisuje do 
nich pierwsze dźwięki. Można by-
łoby powiedzieć, że robi stelaż, do 
którego Kai dodaje swoje pomysły 
muzyczne. Teksty to zapis emocji, 
które towarzyszą Mice w codzien-
nym życiu. Oboje z Kaiem do muzyki 
przenoszą wspomnienia i uczucia, lecz 
po tych kilku latach nieobecności na 
scenie nadają im nowy charakter. Au-
torka tekstów sama przyznaje, że gdy 
piosenki powstawały kilka lat temu, 
były obciążone smutkiem, trudnymi 
emocjami i zdarzeniami. Teraz nabrała 
do nich dystansu, są lżejsze, choć na-
dal skrywają w sobie tajemnice.
Gdy Mika zaczynała swoją muzyczną 
przygodę kilka lat temu, atutem jej 
muzyki była świadomość rytmu, har-
monii i emocji, które wypełniały prze-
strzeń. Dźwięk gitary stanowił jedynie 
tło dla jej głosu. Utwór Świat śpi, to 
powrót do dawnego styl. Dominuje 
w nim najważniejszy dźwięk. Cisza. 
Tekst zaś wychodzi na pierwszy plan.
Na koncercie usłyszeć było można 
piosenki autorskie oraz kilka cove-
rów. Wszystkie utwory współgrały ze 

sobą. Połączenie śpiewu Miki i kilku 
dźwięków z jej gitary oraz dopełnienie 
utworów o pomysły Kaia to alche-
miczna sublimacja najistotniejszych 
dźwięków. 
Nie tak często będzie można spotkać 
ich razem na scenie muzycznej. Mika 
kończy studiować design na jednej 
z krakowskich uczelni i pracuje na 
swoje studio projektowe. Kai na co 
dzień zajmuje się sztuką tatuażu i 
prowadzi swoje studio we Wrocławiu. 
Ale dla obojga w tej codzienności, z 
której czerpią energię i radość, zawsze 
znajdzie się chwila, by powrócić do 
muzyki. Mamy więc nadzieję, że już 
wkrótce znów będziemy mogli słu-
chać i oglądać ich na innych scenach.
Gdzie ich znajdziecie:
instagram: @mikadiakow @domi-
nikadiakow @ulfurinntattoo @ritu-
al_artz_tattoo

ABW

Liryczne klimaty w Tawernie
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Świdnica i Srebrna Góra na Dolnym Ślą-
sku to miejsca, które 18 lipca br. odwiedzi-
ła Grupa Turystyczna "Dukat" z Lubska, 
a zawieźli nas tam bezpiecznie przemili, 
pomocni panowie kierowcy - Mieczysław 
i Tadeusz z PKS "Feniks" w Żarach.
W pierwszej kolejności zawitaliśmy do 
Świdnicy, gdzie zwiedziliśmy Kościół 
Pokoju pw. Trójcy Świętej - wzniesiony 
w 1657 roku. Jest to przepiękna, najwięk-
sza, drewniana, barokowa świątynia w 
Europie, wpisana na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. 
Kolejnym punktem zwiedzania była 
świdnicka Katedra. Ponieważ przewodnik 
miał oprowadzić nas po niej o godz. 13.00, 
wykorzystaliśmy ten czas na samodzielne 
zwiedzanie Świdnicy. W tym czasie jedni 
wdrapali się na wysoką wieżę (220 scho-
dów - liczyłam z Sabinką), skąd rozciągał 
się cudowny widok na miasto i okolicę, 
niektórzy podziwiali przepięknie zdobione 
kamieniczki starego miasta, inni zwiedzili 
Muzeum Dawnego Kupiectwa. 
Punktualnie o 13.00 wszyscy uczestnicy 
wycieczki stawili się przed Katedrą  św. 
Stanisława i św. Wacława. Przewodnik 
bardzo ciekawie i wyczerpująco opowie-
dział nam o największym kościele Dolne-
go Śląska. Kościół powstał w XIV wieku. 
Jest to przeolbrzymia budowla wpisana na 
listę Pomników Historii. Obecnie trwają 
prace renowacyjne, jednak zobaczyliśmy 
bogato zdobione wnętrze (ołtarze boczne, 
organy, ambonę, rzeźby, kaplice, itd.).
Pełni wrażeń ruszyliśmy w dalszą drogę, 
a celem była twierdza - Srebrna Góra. 
Przewodnik w starodawnym przebraniu 
oprowadzał nas i opowiadał o historii 
i architekturze. W tym dniu na terenie 
twierdzy zorganizowano święto sera i piwa 
(była muzyka, śpiewy, konkursy). 
Niestety trzeba było wracać do Lubska. 
Przyjechaliśmy w późnych godzinach 
nocnych, radośni i nie zmęczeni.
                               ***
W sobotę 25 lipca grupa ok. 30 osób, 

wyruszyła prywatnymi samochodami 
do Nowogrodu Bobrzańskiego (dawne 
Krzystkowice), aby zwiedzić ruiny po-
niemieckiej fabryki amunicji. Przewodnik 
Stefan Jasiński z Nadleśnictwa Krzystko-
wice oprowadził nas i bardzo ciekawie 
opowiedział o historii i o życiu ludzi tam 
przebywających. W swoim domu posiada 
duże zbiory przedmiotów pochodzących z 
tamtego okresu, które znalazł. Miał ze sobą 
wiele eksponatów. Była to bardzo ciekawa 
lekcja historii.
Po powrocie do Lubska na terenie Ośrodka 
Sportu i Rekreacji zorganizowano spotka-
nie integracyjne. Było ognisko, pieczone 
ziemniaki i specjały z grilla. "Kulinarną 
gwiazdą" był pieczony dzik, autorstwa 
pana Tadeusza z Brodów. Dziękujemy.
                                  ***
Bardzo szybko minął lipiec i już 8 sierpnia, 
kolejna wycieczka z "Dukatem". Tym 
razem rekord - zwiedziliśmy 4 zamki. 
Ruiny zamku we wsi Świny. Od przewod-
nika dowiedzieliśmy się, że pałac pochodzi 
prawdopodobnie z X wieku, należał do 
rodu Świnków. W obrębie zamku zacho-
wała się wieża oraz pozbawiony dachu 
dom. Na zamku dolnym stoi zrujnowany 

pałac z barokowymi portalami bramny-
mi, nad którymi widnieje tarcza rodowa 
Świnków. Zamek obecnie znajduje się w 
rękach prywatnych.
Bolków - pierwsza wzmianka o zamku 
pochodzi z 1277 r. Najbardziej charak-
terystycznym elementem zamku jest 
wieża z dziobem, na którą weszliśmy. W 
dolnej części wieży znajduje się dawny 
loch głodowy. Obecnie na zamku mieści 
się Muzeum Regionalne, dostępna jest 
wystawa stała znajdująca się na I piętrze 
Domu Niewiast.
Zamek Grodno - położony jest na Górze 
Choina, na wysokości 450 m n.p.m. 
Wspinamy się tam, aby zobaczyć za-
chowane średniowieczne mury, ocalałe 
renesansowe pomieszczenia. Przewodnik 
bardzo ciekawie opowiadał o historii i 
legendach zamku.
I wreszcie perła - zamek w Książu, wybu-
dowany w XIII wieku. Jest zdecydowanie 
największym zamkiem na Dolnym Śląsku. 
Posiada ponad 400 pomieszczeń, łącząc 
w sobie różne style architektoniczne. 
Zwiedzanie odbywa się z wykorzystaniem 
audiobooka. Rezydencję w Książu otacza 
trzynaście wielopoziomowych tarasów. Po 
zwiedzeniu zamku, obowiązkowo udaje-
my się w głąb wykutych w skale korytarzy. 
W pobliżu można też zwiedzić palmiarnię 
i stadninę koni.
I znów zaskoczył pan Tadeusz z Brodów. 
Poczęstował chętnych pieczonym udźcem 
z dzika i flaszeczkami nalewki. Serdecznie 
dziękujemy za niespodziankę.
W drodze powrotnej były śpiewy i nie 
tylko (?), wszyscy wróciliśmy w dosko-
nałych humorach.
                                 ***
Minął niecały miesiąc od wyprawy do fa-
bryki amunicji w Nowogrodzie Bobrzań-
skim, a "DUKATOWA grupa", samocho-
dami wyruszyła na kolejną wyprawę. W 
organizację wycieczki zaangażował się 
Władek Mochocki, Andrzej Freliszko, 
Mirek Kret i Bogusia Kowalczuk. Dzię-

ki uprzejmości wójta Bro-
dów Ryszarda Kowalczuka 
i przemiłego przewodnika 
Krzysztofa Bausy, 22.08.br. 
zwiedziliśmy dawną fabrykę 
materiałów wybuchowych 
Brożek-Zasieki. Niestety 
pierwszy raz od rozpoczęcia 
naszych wojaży padał deszcz, 
ale dzielnie, przez prawie 
sześć godzin maszerowali-
śmy, aby zobaczyć zrujno-
wane już obiekty zakładu. 
K.Bausa – poszukiwacz - 
pasjonata bardzo ciekawie 
opowiadał o historii byłej 
fabryki. Dowiedzieliśmy się 
m.in., że w 1938 r. stworzono projekt 
zakładów chemicznych, których główną 
siłą roboczą miała być praca jeńców róż-
nego pochodzenia. Budowę ukończono w 
1941 roku. Prawdopodobnie produkowano 
tam Nitropen (nitrogliceryna) oraz proch 
strzelniczy. 
Fabryka przestała funkcjonować w ostatni 
dzień lutego 1945 roku. Przed wkro-
czeniem wojsk radzieckich Niemcy 
ewakuowali najcenniejszy sprzęt i zapasy 
chemikaliów. Resztę zagrabili Rosjanie. 
Na zakończenie, B.Kowalczuk podzię-
kowała przewodnikowi za wyczerpujące 
informacje na temat fabryki, a uczestnikom 
wycieczki za fajnie spędzony wspólnie 
czas.
O 19.00 chętni lubszczanie i nie tylko, 
spotkali się na Ośrodku Sportu i Rekreacji, 
aby wspólnie pośpiewać i potańczyć przy 
ognisku. Tradycyjnie, był pieczony dzik, 
grillowana przepyszna cukinia, pieczone 
ziemniaki...
Zachęcamy mieszkańców Lubska i okolic 
do podróżowania z "Dukatem". Polecamy 

odwiedzenie tych miejsc, które opisałam, 
naprawdę warto.

DROHA
                                  ***
DUKACIKI - moi drodzy
trzymajcie nerwy na wodzy,
bo co miesiąc wyruszamy 
i TRUDNOŚCIOM się nie damy.
Nie ważne czy dziecko,
nie ważne czy tata,
bo będziemy jeździć
aż do końca świata.
W imieniu swoim oraz innych uczest-
ników wycieczek z "Dukatem", pragnę 
podziękować Bogusi Kowalczuk - za 
pomysł utworzenia w Lubsku pierwszej 
grupy turystycznej. Umożliwienie nam, 
mieszkańcom Lubska i okolic zwiedzanie 
ciekawych, pięknych miejsc w Polsce i 
za granicą sprawia wiele radości, i dzięki 
temu możemy zyskać wiedzę i poznać 
historię zabytków. Bogusiu, mimo prze-
ciwności jesteśmy z Tobą i jedziemy dalej. 
Pamiętaj, że pomysłu, chęci i energii nikt 
Ci nie zabierze.

Halina Drobniak

Lipcowo-sierpniowe podróże z "Dukatem"
 LUDZIE,  WYDARZENIA  LUDZI E,  WYDARZENI A /  PRZETARGI 

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

BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza trzeci przetarg ustny ograniczony do współwłaścicieli nieruchomości położonej przy ul. Sportowej 11 w Lubsku na sprzedaż udziału w nieruchomości.
Sprzedaż udziału w nieruchomości położonej przy ul. Sportowej 11 w Lubsku w wysokości 15/100 stanowiącego dwa pomieszczenia o łącznej powierzchni 30,84 m2 (jeden pokój i kuchnia po dwóch stronach wspólnego korytarza) 
usytuowane na poddaszu budynku mieszkalnego wraz z przynależną komórką o powierzchni 10,40 m2 usytuowaną w budynku gospodarczym. Pomieszczenie w budynku mieszkalnym wyposażone jest w instalacje elektryczną, woda 
i kanalizacja od zlewu, piec kaflowy. Pomieszczenie nie spełnia wymogów samodzielnego lokalu mieszkalnego, określonego w art. 2 ust. 1a-2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 716 z późn. 
zm.). Budynek mieszkalny 5 lokalowy, trzykondygnacyjny, podpiwniczony, wolnostojący.Sprzedaż ww. pomieszczenia następuje z jednoczesną sprzedażą gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, 
oznaczonego działką 400 o powierzchni 605 m2 w udziale 15/100 położonego w obrębie 3 miasta Lubsko przy ul. Sportowej 11. Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1R/00024440/8. Nieruchomość 
wolna jest od obciążeń oraz zobowiązań (dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów). Nabywca przejmuje ww. pomieszczenia w stanie istniejącym. Gmina Lubsko nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte zbywanych 
pomieszczeń. Cena wywoławcza w trzecim przetargu wynosi 25.000,00 złotych Wadium wynosi 3.000 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 22 września 2020r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w 
Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu do dnia 17 września 2020r. 14:00w siedzibie tut. Urzędu (Ratusz, parter, biuro podawcze) zobowiązane są do złożenia pisemnego zgłoszenia uczestnictwa 
w przetargu wraz z potwierdzeniem spełnienia ww. ograniczenia (aktualny ważny trzy miesiące odpis z księgi wieczystej swojej nieruchomości lub wydruk z elektronicznych ksiąg wieczystych).Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
złożenie wyżej wymienionego zgłoszenia oraz wniesienie wadium, które należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. (w 
godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub w terminie do 17 września 2020r.Na dzień przed terminem przetargu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubsku (Ratusz, pl. Wolności 1) zostanie wywieszona 
lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu. 

*
BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza drugi 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, budynek obecnie zdewastowany). 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 drugim przetargu wynosi 467.000,00 złotych Wadium wynosi 25.000 złotych. PRZETARG na ww. 
nieruchomość odbędzie się 12 listopada 2020r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 
3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821w terminie do 06 listopada 2020r.

*
BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza drugi 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. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości podpyl się 18 sierpnia 2020r. Cena 
wywoławcza w drugim przetargu wynosi 48.000,00 złotych Wadium wynosi 4.000 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 19 października 2020r. o godz. 10:15w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 
1 (Ratusz).Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 
0202 0267 7821w terminie do 14 października 2020r.

*
BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza trzeci 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., drugi 
przetarg 17.08.2020r. i oba zakończył się wynikiem negatywnym.Cena wywoławcza w trzecim przetargu wynosi 45.000,00 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 4.000 
złotych. PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 19 października 2020r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).Wadium w terminie do 14 października 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).

Grupa "Dukat" na dziedzińcu zamku Bolków

Wspólne zdjęcie po zwiedzeniu 
fabryki materiałów wybuchowych 

Brożek-Zasieki

Nadia Bembenek urodziła się w 
Omsku na Syberii. Po ukończeniu 
Akademii Medycznej pracowała w 
Tobolsku w laboratorium sanepidu 
jako lekarz-bakteriolog. Jej wierszy 
były drukowane w omskich i tobol-
skich gazetach. W Omsku wydała 
tomik wierszy "Siła czułości" ("Сила 
нежности"). Do Polski przyjechała z 
mężem i synem w 1997 r. Jej wiersze 
ukazały się w "Kronice ziemi żarskiej" 
i "Pro libris". Była współautorką alma-
nachu "Gorzki oddech", wydanego w 
Żaganiu i współautorką almanachu 
"Co pulsuje w nas..." wydanego w Ża-
rach w 2017 r. Od 2016 r. pisze prozę. 
W 2017 r. wydała książkę "Rabunek 
i Maska" (wydawnictwo Nowae Res, 
Gdynia), w 2018 r. - "Kwiaty Lotni-
ków" – (wydanie autorskie). Mieszka 
w Żaganiu.

ABW

Pod skrzydłami 
Łużyckiej Euterpe

-...Chcę, by kobiety na rękach nosili,
żeby pod nogi kładli im kwiaty,
żeby śpiewali im serenady,
żeby mężczyźni wierność chronili,

By żadna sama nie zostawała,
By niegodziwców - do pojedynku!..
Lecz mi przerwano: - Wiesz co, blondynko,
Tam, na księżycu, takie coś działa! ...

Wyszło światełko mrok nieba mierzyć,
Trwożyć, rozpraszać noc beznadziejną -
W małej rakiecie przez chmury chwiejne
Lecę na mój wymarzony księżyc.
29.04.2006.

***
Śnieg anemiczny, patrząc na mnogie
Place, ulice, twarze i czyny,
Tracił powoli przytomność i, zimny,
Cicho przechodniom padał pod nogi.

O świcie  jego dusza reinkarnowała
W wodzie strumieni i popędziła
Pełna przeczuciem rychłego spotkania
Z niebem i tęczą, wiatrem, ptakami,
Śmiechem, wierszami, łzami i życiem...

Ludzie zostali ci sami...
24.03.2006.

***
Szkoda, że ten człowiek
nigdy nikogo nie kochał,
nie wie o istnieniu duszy,
nie wierzy w Boga
i ciągle narzeka.

Szkoda, że nie można
uszczęśliwić kogoś,
kto tak bardzo
chce być nie szczęśliwym.
15.04.2006.

Magazyn Lubski: Od kiedy działa 
Stowarzyszenie Raszyn dla pokoleń?
Roman Troczyński: Stowarzyszenie 
powstało w czerwcu 2019 roku. Główną 
przyczyną było wprowadzenie w naszej 
gminie programu postępowania napraw-
czego, wskutek czego zlikwidowano 
fundusz sołecki.

ML: Jakie są główne cele Waszego Sto-
warzyszenia? Co Wam przyświeca?
RT: Głównymi celami Stowarzyszenia 
jest integracja mieszkańców Raszyna 
oraz doposażenie świetlicy kontenerowej 
w naszej wsi. W tym celu staramy się 
pozyskiwać fundusze z programów euro-
pejskich oraz od prywatnych sponsorów 
i darczyńców. Jednak jest to bardzo 
trudne, gdyż na kilkadziesiąt próśb o 
wsparcie wysłanych do lokalnych firm 
i przedsiębiorców odpowiadają bardzo 
nieliczni i to negatywnie. Mamy jednak 
nadzieję, że kiedyś to się zmieni i będzie 
lepiej. Zależy nam bardzo na integracji 
dzieci, młodzieży i seniorów. Na nasze 
imprezy zapraszamy również gości z 
innych sołectw.

ML: Kto stoi na czele Stowarzyszenia?

RT: W zarządzie stowarzyszenia zasia-
dają: Prezes Roman Troczyński, Wice-
prezes Grzegorz Kurzydło, Sekretarz 
Marzena Piątkowska, Skarbnik Irena 
Kopeć (Sołtys) i  Członek Iwona Błaże-
jewska. W najbliższym czasie szykują 
się drobne zmiany w zarządzie ( chodzi 
o względy rodzinne).

ML: Jakie są Wasze osiągnięcia?
RT: Do tej pory udało nam się zorgani-
zować z dużym sukcesem Dzień Dziecka 
oraz pożegnanie wakacji, a w planie na 
ten rok są jeszcze mikołajki. Trzeba za-
znaczyć, że na nasze imprezy zapraszani 
są wszyscy raszyńscy seniorzy.
Na obecną chwilę pilnie poszukujemy 
księgowej, która mogłaby prowadzić 
nasze rozliczenia.

ML: Co chcielibyście powiedzieć na-
szym czytelnikom?
RT: Zachęcamy wszystkich chętnych 
do wsparcia naszego stowarzyszenia 
poprzez wpłacanie darowizn na konto 
lub przekazywanie wszelkiego rodzaju 
gadżetów reklamowych. Każdemu 
darczyńcy oficjalnie podziękujemy na 
naszym koncie facebookowym czyniąc 

mu skromną, ale szlachetną, reklamę.

ML: W imieniu czytelników Maga-
zynu życzymy samych sukcesów w 
działalności Stowarzyszenia.

I.G.

STOWARZYSZENIE RASZYN
DLA POKOLEŃ DZIAŁA

Na firmamencie 
lubskiej turystyki, 

w lipcu 2020 r., pojawiła się Familijna 
Grupa Wycieczkowa „Łaziki”. O genezę 
jej powstania zapytałem organizatorki: 
Ewę Bryłkę i Sylwię Wysłobocką.
Magazyn Lubski: W kilku zdaniach opo-
wiedzcie Panie czytelnikom Magazynu 
Lubskiego o powodach powstania Grupy 
„Łaziki”.
 Ewa Bryłka i Sylwia Wysłobocka: Przez 
blisko dwa lata byłyśmy współorganizator-
kami wycieczek w pewnej grupie(śmiech). 
Wspólne atrakcyjne wyjazdy, imprezy, 
odpowiedzialność za przygotowanie i 
prowadzenie wycieczek, to były jej  atuty. 
Ale Grupa to nie nazwa i nie osoba, która 
tą nazwę stworzyła, lecz  społeczność 
zgranych, lubiących się i zjednoczonych 
wokół jednego celu osób. W pewnym 
(smutek) momencie nasze drogi się ro-
zeszły. Stworzyłyśmy nazwę  Familijna 
Grupa Wycieczkowa . Familijna czyli ro-
dzinna, zarówno dla dorosłych jak i dzieci. 
Ostatni człon powstał poprzez jednogłośną 
decyzję wszystkich uczestników naszej 
wycieczki do Świdnicy i Twierdzy Srebrna 
Góra. Nazwaliśmy się Łazikami.
M.L: W jaki sposób podzieliłyście między 
siebie obowiązki?
Razem: Bez współpracy nic nie byłoby 
możliwe!!! Pomysły na wycieczki i ich 

przebieg rodzą się i są konsultowane na 
zasadzie „burzy mózgów”. 
Sylwia: prowadzę Fanpage na Facebooku 
naszej Grupy. Dodatkowo tworzę  koloro-
we plakaty dla wszystkich mieszkańców 
naszej gminy i nie tylko. Gdy mamy po-
mysł na kolejny wyjazd, od Ewy dostaję 
listę przewidywanych atrakcji, a do mnie 
należy stworzenie zarysu wycieczki. 
Ciężko powiedzieć, co robię (śmiech), bo 
wszystko tworzymy i staramy się robić 
wspólnie. 
Ewa: zajmuję się sprawami finansowymi 
i kontaktami z chętnymi do udziału w 
proponowanych przez nas wyciecz-
kach. Więc, nie istniejemy bez SIEBIE. 
Ach, poza tym (śmiech) tworzę zwrotki 
„Hymnu Familijnej Grupy Wycieczkowej 
Łaziki”, który zaczyna się tak:
1. Z Łazikami dobrze Nam,
Łazik chodzi tu i tam.
Gdy z Łazikiem ruszasz w świat
każde miejsce dobrze znasz.
Ahoj przygodo!
M.L. A teraz - ŁAZIKOWY DWUGŁOS: 
E.B.: Jestem…. lubiącą siebie, wiedzącą 
czego pragnę kobietą.
S.W. : Jestem…. sobą, nie naśladuję 
innych. Nie załamuję się w trudnych chwi-
lach, ponieważ wiem, że niema sytuacji 
bez wyjścia . 
E.B.:  Lubię podróżować…. bo to moje 

okno na świat. 
S.W. :  Lubię podróżować… bo jestem 
kolekcjonerką poznawanych miejsc w Pl 
i zagranicą. 
E.B.:  Moją mocną stroną jest… nieza-
leżność.
S.W. :  Moją mocną stroną jest… kreatyw-
ność i kilka bym ich jeszcze znalazła.
E.B.:  Moim marzeniem jest… być w pełni 
szczęśliwą.
S.W. :  Moim marzeniem jest… chciała-
bym wygrać w lotto (śmiech), ale najważ-
niejsze jest zdrowie moje i bliskich. 
E.B.:  Moją pasją, poza podróżowaniem 
…jest pomaganie.
S.W. : Moją pasją poza podróżowaniem … 
są słodkie wypieki przed wszystkim torty.
E.B.:  Słucham… muzyki chillout.
S.W. :  Słucham… przeważnie muzykę 

pop i swojego męża.
E.B.:  Czytam… dużo.
S.W. :  Czytam… „Kocham Japonię”, 
uwielbiam wszystko co z nią związane - w 
każdej formie.
E.B.:  Ulubiona potrawa … to (śmiech) 
wszystko, co smaczne.
S.W. :  Ulubiona potrawa… to sushi, 
sajgonki, kuchnia chińska.
E.B.:  W najbliższym czasie chciałabym 
pojechać do … . Ten najbliższy czas jest 
z powodu wirusa nierealny, ale mam na-
dzieję, że już za rok, pojadę na wyprawę do 
Petersburga. To moje pragnienie! 
S.W. :  W najbliższym czasie chciała-
bym… polecieć do Japonii.
E.B.:  Moje ulubione miejsce w Polsce… 
to góry. Na Świecie to (śmiech) wszystkie 
zakątki, do których nigdy nie dotrę.

S.W. :  Moje ulubione miejsce w Polsce… 
to Karpacz. Na Świecie to Izrael                      i 
USA , gdyż najlepiej w tych miejscach 
spędziłam czas i w niedalekiej przyszłości 
planuję tam wrócić. 
M.L: Czego sobie panie życzycie?
E.B.: Zabawne (śmiech), bo moje pra-
gnienia tu i teraz się spełniają. Oby trwały 
wiecznie!
S.W. : Aby podróże nie miały końca, by 
trwały cały czas.
Razem: By nasza współpraca z firmą 
J&M Trans wciąż się rozwijała i trwała 
jak najdłużej. 
W imieniu własnym i czytelników Maga-
zynu Lubskiego życzę Paniom spełnienia 
pragnień i powodzenia we wszystkich 
zamierzeniach.

I.G.

Przewodnik ciekawie opowiadał o historii 
i architekturze twierdzy Srebrna Góra

Łaziki w Gdańsku Łaziki w Srebrnej Górze

GRUPA ROSNĄCA W SIŁĘ
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 PRZETARGI 

BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 332 o pow. 0,7139 ha położona jest w obrębie 0002 miasta Lubsko (na zapleczu ulicy Krakowskie Przedmieście), na tyłach terenów o funkcji handlowej, usługowej, 
mieszkaniowej oraz rolnych terenów niezabudowanych. Działka gruntowa w kształcie zbliżonym do prostokąta, nieogrodzona, zadrzewiona i zakrzaczona (drzewa bez wartości przyrodniczej). Teren obniżony. Przez centralną część 
działki przebiegają sieci kanalizacyjne (k500) i przyłącze kanalizacji sanitarnej (k200). Z istniejących w sąsiedztwie sieci technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne, wodno-kanalizacyjne i gazowe. Dostęp do drogi publicznej 
tj. ul. Gdańskiej poprzez projektowaną drogę wewnętrzną usytuowaną na działce gminnej oznaczonej nr 329/1. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 
ZG1R/00054280/7. Dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów. Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RIVb- grunty orne. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie 
przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXII/155/2000 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 
czerwca 2000r. oraz zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013r. ww. działka położona jest 
na terenie zabudowy mieszkalno – usługowej, oznaczonym w studium numerem porządkowym 24 z zapisem: MN – zabudowa mieszkalna niskiej intensywności, MNU – zabudowa mieszkalno-usługowa o niskiej intensywności ,U1 – 
usługi nieuciążliwe, nie generujące znacznego ruchu kołowego oraz w części na terenie łąk i pastwisk – korytarz ekologiczny, oznaczony w studium symbolem RZ. Przedmiotowa działka nie leży na obszarze, który został wyznaczony w 
uchwale Rady Miejskiej w Lubsku nr LI/262/17 z dnia 27.09.2017r., która wyznacza obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie gminy Lubsko, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 9.10.2015r. o rewitalizacji. Niemniej jednak 
Rada Miejska w Lubsku nie podjęła uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9.10.2005r. o rewitalizacji.Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie 
z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostę Powiatu Żarskiego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. 
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 301.000,00 złotych. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczona jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia służebności gruntowej 
– drogi koniecznej w kwocie 4.236,12 złotych brutto (kwota zawiera podatek VAT w stawce 23%).Wadium wynosi 50.000,00 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 18 września 2020r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu 
Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: 
pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) w terminie do 14 września 2020r.

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

Sprzedaż lokalu użytkowego nr 4 o pow. użytkowej 105,27 m2 składającego się z czterech pomieszczeń biurowych, wc i korytarza, usytuowanego na parterze budynku mieszkalno - użytkowego, trzykondygnacyjnego, podpiwniczonego, 
wolnostojącego położonego przy Al. Niepodległości 1 w Lubsku. Lokal użytkowy o podstawowym standardzie o dobrym rozwiązaniu funkcjonalnym. Stolarka okienna PCV i drewniana, drzwiowa drewniana, zły stan posadzek i podłóg. 
Do lokalu przynależy pomieszczenie tj.: piwnica nr 6 o pow. 5,75 m2. Na tej samej kondygnacji usytuowane jest wc do wspólnego użytku. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego 
ogrzewania i gazową. W budynku znajdują się dwa samodzielne lokale mieszkalne i cztery lokale użytkowe.Sprzedaż lokalu użytkowego następuje z jednoczesną sprzedażą gruntu oznaczonego działką nr 409/1 o powierzchni 695 
m2 w udziale 182/1000 położonego w obrębie 3 miasta Lubsko przy Al. Niepodległości 1. Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1R/00055275/6. W dziale III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów 
(brak obciążeń i zobowiązań). Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Gmina Lubsko nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte zbywanego lokalu. Pierwszy przetarg na ww. nieruchomość odbył się 
21.07.2020r. i zakończył się wynikiem negatywnym.Cena wywoławcza w drugim przetargu wynosi 153.000,00 złotych Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U.2020.106) 
sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.Wadium wynosi 8.000 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 22 września 2020r. o godz. 10:15 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).Wadium 
należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821w 
terminie do 17 września 2020r.

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

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 139/1 o pow. 443 m2 położona jest przy ul. Robotniczej w Lubsku (obręb 6), w sąsiedztwie terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Działka gruntowa 
niezabudowana w kształcie wydłużonego trójkąta, częściowo ogrodzona (ogrodzenie nie stanowi własności Gminy Lubsko), zakrzaczona, porośnięta roślinnością trawiastą i pojedynczymi drzewami. Teren płaski, o przeciętnych warunkach 
geotechnicznych. Z istniejących w sąsiedztwie sieci technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne, gazowe i przyłącze wodnokanalizacyjne. Dojście i dojazd bezpośrednio z ul. Robotniczej.Dla przedmiotowej nieruchomości 
brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem Bp– zurbanizowane tereny niezabudowane. Gleby 
działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko 
uchwalonego uchwałą Nr XXII/155/2000 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 czerwca 2000r. oraz zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/228/13 Rady 
Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013r. ww. działka położona jest na terenie zabudowy mieszkalno – usługowej, oznaczonym w studium numerem porządkowym 85 z zapisem: MN – zabudowa mieszkalna niskiej intensywności, 
U1 – usługi nieuciążliwe, nie generujące znacznego ruchu kołowego. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00054103/3. Nieruchomość wolna jest od 
obciążeń i zobowiązań (dział III i IV księgi wolny od wpisów). Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W 
związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Lubsko z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytku, różnicy w powierzchni 
sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny 
koszt Kupującego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.Cena wywoławcza w trzecim przetargu wynosi 26.000,00 złotych. Wadium wynosi 3.000 złotych. PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 21 
września 2020r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 lub w kasie Urzędu Miejskiego 
w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub w terminie do 16 września 2020r.

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

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 348/9 o pow. 1005 m2 położona jest przy ul. Jarzębinowej w Lubsku (obręb 5), w sąsiedztwie gruntów rolnych nieużytkowanych i terenów zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi. Działka gruntowa niezabudowana w kształcie zbliżonym do prostokąta, nieogrodzona, zakrzaczona, porośnięta wysoką roślinnością trawiastą i pojedynczymi drzewami samosiewnymi. Teren ze spadkiem w kierunku 
zachodnim. Nieruchomość bez uzbrojenia. Z istniejących w sąsiedztwie sieci technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne i w dalszej odległości przyłącze wodociągowe. Dojście i dojazd do drogi gminnej ul. Jarzębinowej 
poprzez ustanowienie służebności drogowej przez działkę gminną oznaczoną nr 348/8.Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a według ewidencji gruntów i 
budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RIVa– grunty orne. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej 
działki. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXII/155/2000 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 czerwca 2000r. oraz zmianie Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013r. ww. działka położona jest na terenie zabudowy mieszkalno – usługowej, 
oznaczonym w studium numerem porządkowym 55 z zapisem: MN – zabudowa mieszkalna niskiej intensywności, U1 – usługi nieuciążliwe, nie generujące znacznego ruchu kołowego. Przedmiotowa nieruchomość położona jest 
na terenie objętym decyzją Burmistrza Lubska Nr 18/2017 o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Lubska w dniu 29 marca 2017 r. ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie siedmiu budynków 
mieszkalno-usługowych oraz szesnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą nr ZG1R/00053601/7. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (dział III i IV księgi wolny od wpisów). Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów 
i budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Lubsko z tytułu ewentualnej 
niezgodności w zakresie rodzaju użytku, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie punktów 
granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.Cena wywoławcza w trzecim przetargu wynosi 42.000,00 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 865,92 złotych brutto.Wadium wynosi 5.000 złotych. PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 21 września 2020r. o godz. 10:15 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).
Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 
8:00-12:00) lub w terminie do 16 września 2020r. 

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

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 348/10 o pow. 1005 m2 położona jest przy ul. Jarzębinowej w Lubsku (obręb 5), w sąsiedztwie gruntów rolnych nieużytkowanych i terenów zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi. Działka gruntowa niezabudowana w kształcie zbliżonym do prostokąta, nieogrodzona, zakrzaczona, porośnięta wysoką roślinnością trawiastą i pojedynczymi drzewami samosiewnymi. Teren ze spadkiem w kierunku 
zachodnim. Nieruchomość bez uzbrojenia. Z istniejących w sąsiedztwie sieci technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne i w dalszej odległości przyłącze wodociągowe. Dojście i dojazd do drogi gminnej ul. Jarzębinowej 
poprzez ustanowienie służebności drogowej przez działkę gminną oznaczoną nr 348/8.Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a według ewidencji gruntów i 
budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RIVa– grunty orne. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej 
działki. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXII/155/2000 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 czerwca 2000r. oraz zmianie Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013r. ww. działka położona jest na terenie zabudowy mieszkalno – usługowej, 
oznaczonym w studium numerem porządkowym 55 z zapisem: MN – zabudowa mieszkalna niskiej intensywności, U1 – usługi nieuciążliwe, nie generujące znacznego ruchu kołowego. Przedmiotowa nieruchomość położona jest 
na terenie objętym decyzją Burmistrza Lubska Nr 18/2017 o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Lubska w dniu 29 marca 2017 r. ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie siedmiu budynków 
mieszkalno-usługowych oraz szesnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą nr ZG1R/00053601/7. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (dział III i IV księgi wolny od wpisów). Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów 
i budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Lubsko z tytułu ewentualnej 
niezgodności w zakresie rodzaju użytku, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie punktów 
granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.Cena wywoławcza w trzecim przetargu wynosi 42.000,00 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 865,92 złotych brutto.Wadium wynosi 5.000 złotych. PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 21 września 2020r. o godz. 10:15 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).
Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 
8:00-12:00) lub w terminie do 16 września 2020r.

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

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

Burmistrz Lubska - Janusz Dudojć

 H I STORI A 

Wędrowanie  „Szlakiem słynnych  postaci”

Leszek Benke urodził się 26 paździer-
nika1952 roku w Kopydłowie jest to 
polski aktor filmowy i teatralny. W 
1972 roku ukończył Liceum Ogólno-
kształcące im. Tadeusza Kościuszki 
w Wieluniu, a następnie w 1977 roku 
studia na Wydziale Aktorskim Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w 
Krakowie. Po studiach występował na 
deskach teatrów w Łodzi, a także w 
produkcjach filmowych m.in. główna 
rola w serialu „Pan na Żuławach”, ale 
jego pasją aktorską był monodram. 
Za „Konopielkę” według Edwarda 
Redlińskiego trzykrotnie nagradzany 
na festiwalach teatralnych. Odgrywa 
jedną z głównych postaci w cyklicznym 
telewizyjnym programie rozrywkowym 
„Spotkanie z Balladą”, w którym po 
raz pierwszy pojawił się jeszcze jako 
student. Od 1985 roku związał się z 
nim na stałe i od wielu lat pełni funkcję 
gospodarza programu. Wciela się tam w 
rolę komendanta kopydłowskiejOchot-
niczej Straży Pożarnej. 
Spotkanie z Balladą jest to polski 
cykliczny program telewizyjny emi-
towany w TVP2 w latach 1972 - 1990 
i 1993 - 2006, było to widowisko 
estradowo - kabaretowe z udziałem 
publiczności. Niektóre części programu 
zostały zrealizowane, tylko w wersji 
estradowej i nie pojawiły się w telewi-
zji. Telewizyjna wersja programu ma 
swe źródła w studenckim krakowskim 
cyklu estradowym „Wieczór w No-
wym Żaczku”, którego kolejne odcinki 
nazywały się „Spotkanie z Balladą”, a 
rozpoczęły się w 1968 roku. Ich twórcą 
był Michał Bobrowski, a na scenie 
pojawiali się m.in. Krzysztof Materna, 
Marek Pacuła, Jerzy Stuhr, Bogusław 
Sobczuk. Cykl ten skierowany był 
głównie do młodzieży akademickiej. 
Kiedy w 1972 roku Bobrowski został 

kierownikiem Redakcji Rozrywki TVP, 
postanowił przenieść widowisko na 
ekrany telewizyjne. Pierwszy odcinek 
„Spotkania z Balladą” wyemitowano 
31 grudnia 1972 roku w II programie 
Telewizji Polskiej. Pierwsze dziesięć 
odcinków Telewizyjnych Spotkań z 
Balladą prowadzili ich współscena-
rzyści – Bogusław Sobczuk i Jerzy 
Stuhr. Oprawę muzyczną pierwszych 
telewizyjnych spotkań przygotowywał 
Antoni Mleczko, jednego spotkania 
– Andrzej Zieliński i Skaldowie m.in. 
przebój „Wszystko kwitnie w koło”.
Regularnie występowali w Spotkaniach 
m. in. Andrzej Sikorowski (ur. 1949 
r.), Mieczysław Grąbka (ur. 1950 r.), 
Marek Litewka (ur. 1948 r.), Grzegorz 
Rekliński, w epizodach pojawiali się Jan 
Nowicki (ur. 1939 r.), Bogdan Smoleń 
(1947 - 2016), Teresa Budzisz - Krzy-
żanowska (ur. 1942 r.), Edyta Wojtczak 
(ur. 1936 r.), Jan Suzin (1930 - 2012), 
Bogusław Linda (ur. 1952 r.) – nie-
którzy już wówczas sławni, niektórzy 
kompletnie wtedy nieznani szerszej 
publiczności. Spotkania realizowano w 
Krakowie, występowali w nich głównie 
aktorzy scen krakowskich i studenci 
krakowskiej PWST. Wkrótce okazało 
się, że formuła programu nie podoba 
się ówczesnym władzom, specjaliści 
od cenzury uważali, że za bardzo 
eksponuje zachodnią kulturę. Ponadto 
wiele fragmentów było przed emisją 
telewizyjną usuwanych przez cenzurę. 
Jeden z odcinków „Opolskie Spotkanie 
z Balladą”, który otrzymał Nagrodę 
Dziennikarzy, nie został dopuszczony 
do emisji w telewizji aż do 1980 roku. 
Istniała też poważna obawa, że program 
zostanie całkowicie zdjęty z anteny. W 
1976 roku współpracę z programem 
zakończyli Jerzy Stuhr (ur. 1947 r.) i Bo-

gusław Sobczuk (ur. 1947 r. ), jedno spo-
tkanie prowadził Jerzy Święch (ur. 1947 
r.), a kilka następnych Tadeusz Bradecki 
(ur. 1955 r.) i Marcin Sosnowski (ur. 
1952 r.). W programie pojawiali się 
ówcześni studenci IV roku krakowskiej 
PWST, w tym Leszek Benke. Ten aktor 
zdecydował się jednak podjąć pracę w 
teatrze w Łodzi. Następnie zmieniła się 
nieco formuła programu, który miał od-
tąd wyraźniejszą linię dramaturgiczną. 
Po odejściu z programu T. Bradeckiego 
i M. Sosnowskiego  pojawiły się w nim 
nowe postacie – Kierownik, którego 
grał Feliks Szajnert (ur. 1944 r.), oraz 

Panna Marysia, w którą wcieliła się 
Ewa Kolasińska. W latach 80 - tych 
do „Spotkania z Balladą” powrócił Le-
szek Benke i został jego gospodarzem. 
Bobrowski nawiązał też współpracę z 
Jarosławem Szymańskim z kabaretu 
Loża 44. W tym czasie oprócz tele-
wizyjnych realizacji Spotkań, artyści 
wystawiali spektakle w wielu polskich 
miastach. Trwało to do 1990 roku, a 
wkrótce Michał Bobrowski zdecydo-
wał się przejść na emeryturę i rozstać 
z telewizją. Jednak kiedy w 1993 roku 
telewizja zasygnalizowała, że chcia-
łaby ponownie z nim współpracować, 

powstał kolejny odcinek programu, a 
niedługo później „Spotkanie z Balladą” 
stało się regularnym elementem ramów-
ki programu II TVP.  Z przyczyn złego 
stanu zdrowia na początku XXI wieku 
Michał Bobrowski musiał zrezygnować 
z intensywnej pracy nad programem, 
a w telewizji oprócz nielicznych pre-
mierowych emisji pojawiło się wiele 
powtórek starszych odcinków. Obecnie 
„Spotkanie z Balladą” istnieje głównie 
w wersji scenicznej, chociaż nie jest 
wykluczone, że pojawią się jeszcze 
premierowe odcinki w telewizji.

Krzysztof Kowsz

„Dobrze w Warszawie, nieźle w Krakowie,
 ale najlepiej  jest w Kopydłowie”.
Przyśpiewka z  programu „Spotkanie 
z Balladą”

„Dobrze w Warszawie, nieźle w Krakowie, ale najlepiej jest w Kopydłowie”. Naprawdę Kopydłów jest to malutka wioska 
koło Wielunia leżąca z dala od głównej drogi, która jest miejscowością zapomnianą zarówno przez Boga jak i  przez 

ludzi.

Leszek Benke stworzył 
niezapomnianą kreację komendanta 
Ochotniczej Straży Pożarnej w cyklu 

programów rozrywkowych „Spotkanie 
z Balladą”.

„Spotkanie z Balladą” gościło na 
ekranach telewizji przez ponad 

ćwierć wieku w latach 1972 -2006.
Świetlica Wiejska w Kopydłowie. To tutaj niby dzieją się historie przedstawione w programie.Jednak tak naprawdę 

program nagrywany był w Studiu Telewizyjnym, na początku w Krakowie, następnie na ulicy Woronicza w Warszawie.

Śladami komendanta z remizy
w Kopydłowie – Leszka Benke
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Historia winiarska Polski ściśle zwią-
zana jest z Zieloną Górą- miastem, w 
którym według tradycji wino wytwarza 
się od ponad 850 lat.W Zielonej Górze 
i  okolicach występuje największa 
w  skali kraju koncentracja winnic 
i  producentów wina gronowego. 
Kiedy zaś mówimy o polskim winie 
i winiarstwie, każda osoba cokolwiek 
zaznajomiona z tą wdzięczną tematyką 
bez trudu wskaże przynajmniej jedno z  
dwóch miast w  Polsce posiadających 
chlubną winiarską historię, właśnie 
Zieloną Górę lub Kraków. Chciałbym 
dziś opowiedzieć o tym pierwszym 
mieście, które w  świadomości spo-
łecznej utrwaliło się jako winiarska 
stolica naszego kraju.Tradycje uprawy 
winorośli w okolicach Zielonej Góry 
sięgają XII wieku, a 1150 rok stanowi 
symboliczną datę początku upraw w  
historii miasta i regionu, która nieprze-
rwanie, aż do zakończenia II Wojny 
Światowej pisana była pośród winnic. 
Co ciekawe, winiarstwo okazuje się za-
tem starsze od samego miasta, którego 
początek według kronik miał miejsce 
w 1222 roku. Przez zachodnie ziemie 

Polski przebiegały w  tamtym czasie 
ważne szlaki handlowe prowadzące z  
Europy Zachodniej na wschód. Według 
najstarszych zapisów kronikarskich, a 
także opinii współczesnych badaczy, 

pierwsze krzewy winorośli posadzili 
tam kupcy bądź osadnicy z Flandrii 
i  Walonii. Niestety pewnie nigdy nie 
dowiemy się jakie gatunki winorośli 
przywieźli na zielonogórskie ziemie 
Flamandowie, ale możemy przypusz-

czać, że mogły to być stare szczepy 
rzymskie, które przywędrowały do 
regionu flamandzkiego z  Frankonii. 
Pierwsze informacje o zielonogórskich 
winnicach pochodzą z 1314 roku. 
Zielona Góra była najdalej na północ 
położonym w Europie regionem wi-
niarskim. 
  Największy rozkwit zielonogórskie-
go winiarstwa przypadł na pierwszą 
połowę XIX wieku W 1800 roku w 
granicach miasta uprawiano aż 700 
ha winnic podzielonych na rewiry. 
Jeden rewir mógł składać się nawet z  
kilkudziesięciu samodzielnych winnic 
mających różnych właścicieli. Według 
przekazów archiwalnych istniało wów-
czas w  Zielonej Górze aż 2220 winnic 
w  51 rewirach. To w  Zielonej Górze 
powstało także pierwsze niemieckie 
wino musujące. I choć kwestia pierw-
szeństwa była przez długi okres czasu 
w  Niemczech kwestią sporną, to  dziś 
wiemy już, że pierwszym producentem 
tego „perlistego” trunku był pochodzą-
cy z Jeleniej Góry Karl Samuel Häuser, 
który stworzył w  1824 roku pierwszy 
sekt z zielonogórskiego wina. Założona 
wówczas wytwórnia stała się najwięk-
szym przedsiębiorstwem branży wi-

niarskiej w dziejach „winnego grodu” i  
dała początek przemysłowej produkcji 
wina w  mieście. Jego wspólnikami 
zostali Friedrich Gottlob Förster i  
jego szwagier August Grempler. Ten 
ostatni dysponował niewielką naj-
pierw wytwórnią przy winnicy, gdzie 
produkował wino pod własną marką.
Friedrich August Grempler wytwórnię 
win i szampana założył w 1826 roku. 
Pracowała pełną parą do 1945 roku 
przy ulicy Hospitalstraße 22, obecnie 
ulica Moniuszki, za którą rozciąga-
ły się winnice wykorzystywane do 
produkcji: BadaesPresse, Vogelftang, 
Hospital i Marschfeld. Kiedyś rejon 
ten stanowił samodzielne przedmieścia 
tzw. Srebrna Góra. Lokalizacja dla 
fabryki została wybrana ze względu 
na położenie poza zabudową miejską 
oraz występowaniem wód podziem-
nych. W 1829 roku wybudowano tu 
również piwnice do przechowywania 
win, składające się z trzech oddziałów 
i przedsionka. Mogło tu leżakować 
od 2 do 3 tys. napoju Bachusa. Wino 
było kwaśne, więc zaczął je dosła-
dzać i tak stworzył  pierwszy śląski 
„cydr”. Początkowo w Zielonej Górze 
trunki jedynie wytwarzano, a główny 
skład handlowy mieścił się w Jeleniej 
Górze, z której pochodził Häusler. 
To on był z pewnością lokomotywą 
przedsięwzięcia i wymyślił recepturę 
pierwszego niemieckiego szampana 
produkowanego na bazie wina jabłko-
wego. Ponieważ było ono zbyt kwaśne, 
eksperymentował: dosładzał je, a od 
1818 roku zaczął dodawać właśnie 
winogrona z Zielonej Góry. Potrzebny 
surowiec dostarczał mu niejaki Roland. 
W 1829 roku zbudowano wielkie piw-
nice do leżakowania win musujących, 
mieszczące trzy tysiące okseftów wina 
w wielkich beczkach z węgierskiego 
dębu. Spółka w tym trzyosobowym 
składzie funkcjonowała do 1834 roku, 
gdy Häusler opuścił ją i zajął się w Jele-
niej Górze samodzielną działalnością 
gospodarczą. Tymczasem musujące 
wina z Zielonej Góry sprzedawały się, 
powiedzmy średnio. Krążyły legendy, 
że wino było tak cierpkie, że nikt z 
mieszkańców nie chciał go pić, dlatego 

Wędrowanie  „Szlakiem słynnych  postaci”

August Grempler założyciel 
najsłynniejszej winiarni w XIX 

wiecznych Niemczech.

Zieloną Górę na pocztówkach 
reklamowano jako „Winny Gród”.

Moja ulubiona pocztówka wydana 
w 1922 roku z okazji 700 – lecia 
nadania praw miejskich. Duch 

Bachusa unosi się nad Zieloną Górą.

August Grempler w latach 30 – tych XIX wieku wybudował dla siebie i rodziny dom na ulicy Pięknej, zwany przez 
zielonogórzan Zamkiem Winnym.

W moim rodzinnym domu w Zielonej Górze przy ulicy Juliusza Słowackiego 
11, przed wojną mieszkał również znany producent wina Joseph Werner. 
Jego winnice znajdowały się na tyłach naszego domu i zajmowały tereny 

dzisiejszych ulic Władysława Reymonta i Andrzeja Strugi.

August Grempler mieszkał od 1818 roku w tzw. Domu Winiarza.  W 1961 roku wokół jego domu wybudowano 
Palmiarnię Zielonogórską.
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wino w knajpach sprzedawano już nie 
na butelki, tylko na tzw. godziny, czyli 
klient płacił za tyle ile mógł wypić wina 
w ciągu jednej godziny. Stąd wspólnicy 
postanowili podpatrywać mistrzów. 
Pierwszy krok nie był do końca fair, 
gdyż postawili na kojarzące się z 
Francją nazwy. Były zatem „Reims”, 
„Eperanay” i „Versaney”. Pomysł 
chwycił. Sięgnięto także po fachow-
ców z samej Szmpanii. Najpierw był 
Joseph J. F. Jourdan, a po jego śmierci 
Charles Debannes. 7 grudnia 1873 roku 
umiera ostatni wspólnik - założyciel, 
tajny radca handlowy Friedrich För-
ster. Wytwórnia Förster &Grempler 
przyjmuje nazwę Grempler& Co., 
gdyż udziały zmarłego wcześniej 
Augusta Gremplera przejął jego syn 
August junior, a interesy Försterów 
zakończyły się bankructwem. To była 
jednak już marka. Szampany z Zielonej 
Góry były coraz bardziej znane, coraz 
więcej restauracji i hoteli zabiegało 
o tutejszy trunek. W latach 20 - tych 
minionego wieku firma zatrudniała 
około 50 osób i średnio produkowała 
rocznie jakieś 250 tys. butelek szampa-
na. Dziesięć lat później było to już 800 
tysięcy. Doszło do tego, że Deutscher 
Sekt całkiem udanie konkurował z 
tym francuskim. Zielonogórski sekt 
jako jedyne niemieckie wino musujące 
zarówno białe jak i czerwone został 
w  1855 roku nagrodzony brązowym 
medalem na Wystawie Światowej w  
Paryżu. Kolejne nagrody przyniosły 
Wystawa Światowa w  Londynie w  
1867 roku i w Wiedniu w 1873 roku. 
Winny Gród słynął z produkcji trunku 
z bąbelkami. Jak mówią smakosze, 
w jego bąbelkach kryje się skrawek 
nieba. Winiarze twierdzą, że w szam-
panie jest magia, a przy jego produkcji 
uczucie jest ważniejsze niż receptury i 
doświadczenie. I pomyśleć, że Zielo-
na Góra sto, sto pięćdziesiąt lat temu 
na szampańskim rynku była potęgą. 
Zielonogórska fabryka produkująca 
szampan w XIX wieku, w swoich 
materiałach reklamowych, reklamo-
wała się jako „najstarsza niemiecka 
wytwórnia win musujących”. 
Szczególnie alarmujący regres przypadł 
na lata 1911 - 1922 i spowodowany 
był głównie niedostatkiem nawozów 
oraz siły roboczej, której potrzebował 
dynamicznie rozwijający się przemysł. 
Za początek upadku winiarstwa w  Zie-
lonej Górze uznaje się przełom wieków 
XIX i XX wieku,co związane było z 
gwałtownymi dynamicznie rozwijający 
się przemysł. „Złote” lata winiarstwa 
skończyły się jednak w XIX wieku, 
chociaż wciąż produkowano tu wina, 
piwo, wódki, koniaki, likiery i szam-
pana. Kres niemieckiemu winiarstwu 
w  Zielonej Górze ostatecznie położyła 
klęska III Rzeszy w  II Wojnie Świato-
wej i wysiedlenie miejscowej ludności. 
W 1945 roku w budynkach dawnej 
wytwórni Gremplera uruchomiono 
Wytwórnię Win Musujących, a w 1947 
roku przemianowano ją na Państwową 
Lubuską Wytwórnię Wina, a później 
na Lubuską Wytwórnię Win w Zielonej 
Górze. Do ich produkcji wykorzystywa-
no poniemieckie zapasy, dzięki czemu 
pojawił się na rynku krajowym „polski 

szampan” o mało wyszukanej nazwie 
„Polskie Wino Musujące”. Jednak pod 
koniec lat 40 – tych XX wieku stało się 
jasne, że zielonogórskie winogrady nie 
są już w stanie zaopatrywać wytwórni 
w  surowiec, co przyniosło początek 
produkcji win owocowych i degradacji 
ostatnich winnic. Produkcja skupiła się 
głównie na winach gronowych. W 1948 
roku uzupełniono nasadzenia na starych 
winnicach i wprowadzono nowe, stwo-
rzono tu pierwszą szkółkę sadzonek 
winorośli, które bogato rodziły, co 
miało niewątpliwy wpływ na rozwój 
firmy, dając jej pierwsze miejsce wśród 
producentów wina w Polsce. Kwitł eks-
port, który w latach siedemdziesiątych 
i później trafiał do 700 odbiorców na 
całym świecie m.in.: Australia, Japonia, 
USA, Węgry. W latach dziewięćdziesią-
tych wytwórnia win mogła leżakować 
w beczkach 1,8 mln l wina, a całkowite 
możliwości magazynowania moszczu i 
wina wynosiły ponad 6 mln litrów. W 
1999 roku ogłoszono upadłość firmy, 
zakład sprywatyzowano. Nowy wła-
ściciel wyburzył budynki powstałe po 
1945 roku. Zachowano fermentownię, 
leżakownię, tłocznię, rozlewnię, budyn-
ki gospodarcze i administracyjne. Obec-
nie obiekt jest w bardzo złym stanie, stoi 
niechciany i z roku na rok niszczeje. 
Wpisany do rejestru zabytków po nr 
L-29/00 w dniu 18 kwietnia 2000 roku. 
W Zielonej Górze zachował się też daw-
ny dom, w którym mieszkał Friedrich 
August Grempler. Spis wszystkich win 
produkowanych przez Grempler& Co. 

można znaleźć w tekście Mirosława 
Kuleby w „EnographiaThalloris”.
  Według danych Agencji Rynku 
Rolnego w  roku gospodarczym 
2014 / 2015 areał uprawy winorośli 
w  całym kraju wynosił 134,324 ha. 
Jest to mniej więcej 5 razy mniej niż 
jeszcze 150 lat temu w  samej Zielo-
nej Górze. Mimo to, województwo 
lubuskie zdecydowanie przoduje pod 
względem powierzchni upraw, która 
jest trzykrotnie wyższa od areału np. 
województwa małopolskiego, drugie 
miejsce w Polsce – 11,935 ha. W 
Lubuskim zarejestrowanych jest 46 
winiarzy, a całkowita produkcja wina 
ma wynieść 668,5 hl. Cieszy fakt, że 
w skali całego kraju wielkość upraw 

zwiększyła się blisko trzykrotnie w  
ciągu ostatnich 4 lat, co jest zapewne 
wynikiem rosnącego popytu na pol-
skie wino i  zmiany struktury rynku, 
a być może odradzaniem się tradycji 
winiarskich w  regionach, co rzeczy-
wiście znajduje swoje potwierdzenie w  
wynikach ostatnich badań naukowych 
dotyczących organizacji polskiego 
rynku wina. W naszym kraju sadzi się 
zarówno odmiany międzynarodowe, 
jak i  hybrydowe, które dość dobrze 
radzą sobie w tych warunkach. Naj-
popularniejsze z nich to: regent, rondo, 
solaris, seyvalblanc, léonmillot, czy vi-
dal. Polskie wina często charakteryzuje 
„zielony” nos i  wysoka kwasowość, co 
wcale nie musi zwiastować ich słabą 

jakość. Bezsprzecznie są one ciekawe 
i  będą pozytywnym zaskoczeniem 
dla szukających nowych wyzwań 
konsumentów. Na szczególną uwagę 
zasługują starzone w  dębowych lub 
akacjowych beczkach odmiany czer-
wone, które często zasługują na mocną 
czwórkę z plusem, a także lekkie, 
orzeźwiające rieslingi. W Zielonej 
Górze wina już nie produkuje się na 
skalę przemysłową. Szkoda, ponieważ 
mamy bardzo dobrych winiarzy, którzy 
odnawiają winne tradycje w regionie. 
Narazie tylko podczas prywatnych 
spotkań możemy napić się zielono-
górskiego wina, ale już wkrótce ma to 
się zmienić. 

Krzysztof Kowsz

Tradycja organizowania Winobrania w Zielonej Górze sięga jeszcze czasów niemieckich. Na zdjęciu pierwsze 
zielonogórskie winobranie zorganizowane w 1900 roku z okazji 750 lecia winiarstwa w mieście i w okolicach.

Czas winobrania był taki sam w niemieckim Grünbergu in Schlesien jak i w polskiej Zielonej Górze,setki wesołych ludzi upojonych trunkiem Bachusa chodzi 
ulicami zielonogórskiego deptaku.

Śladami producenta zielonogórskich win –      Augusta GrempleraŚladami producenta zielonogórskich win –      Augusta Gremplera
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 H ISTORIA 

Wędrowanie  „Szlakiem słynnych  postaci”

Joanna Schaffgotsch z domu Gryzik 
urodziła się 29 kwietnia1842 roku w 
Porembie, obecnie dzielnicy Zabrza, 
była to dziedziczka fortuny Karola 
Goduli, nobilitowana w 1858 roku z 
dodaniem do nazwiska von Schomberg 
- Godula, żona hrabiego Hansa Ulryka 
Schaffgotscha. Ojciec Jan był komor-
nikiem zmarł w 1845 roku. Po śmierci 
męża matka Joanny, Antonina z domu 
Hayn wraz ze swoimi dwoma córkami 
była w trudnej sytuacji finansowej, 
co spowodowało, że szybko zaczęła 
planować kolejne małżeństwo. Starsza 
córka Joanna przeszkadzała w planach 
małżeńskich Antoniny. W 1846 roku 
mała Joanna trafiła do domu Karola 
Goduli, gdzie opiekowała się nią słu-
żąca Emilia Lukas, przyjaciółka Anto-
niny. Karol Godula (1781 - 1848) był 
to górnośląski przedsiębiorca. Godula 
położył znaczne zasługi dla rozwoju 
gospodarczego Górnego Śląska. W 
dniu śmierci Karola Goduli, jego ma-
jątek szacowano na 2 miliony talarów, 
obecnie 50 mld dolarów. Na majątek 
składało się: 19 kopalń galmanu, 40 
kopalń węgla kamiennego, 3 huty 
cynku, 28 kuksów w hucie „Karol”, 
do tego dochodziły tereny: Orzegów, 
Szombierki, Bujaków, Bobrek, Panio-
wy. Dla porównania średnia pensja 
nauczycielki (bardzo dobrze płatna) 
rocznie wynosiła około 300 talarów. 
Godula był człowiekiem samotnym. 
Jego brzydota i ponury charakter dzia-
łała odpychająco na otoczenie. Nocne 
doświadczenia chemiczne nasuwały 
też przypuszczenie, że paktuje z dia-
błem. Joanna nie okazywała strachu 
i nie czuła lęku do niego. Karol ujęty 
jej bezpośredniością, polubił ją do tego 
stopnia, że postanowił się nią zaopie-
kować. Zatrudnił nauczyciela, który 
przychodził i uczył Joannę w domu. 
   Karol Godula zmarł 6 lipca 1848 
roku. Zgodnie z testamentem jego 
główną spadkobierczynią została 
6 – letnia wówczas Joanna, a fortuna 
jaką zgromadził śląski przedsiębiorca 
była jedną z największych w dziejach 
Górnego Śląska. Joanna odziedziczyła: 
4 kopalnie galmanu i połowę udziału 
w kolejnej, 6 kopalni węgla, 4 majątki 
ziemskie − Szombierki- Orzegów, 
Bobrek, Bujaków oraz Chudów– 
Paniówki, łącznie prawie 70 tysięcy 
mórg pola i prawie 3,5 tys. mórg lasu. 
Swoim siostrzeńcom Godula zapisał 
jedynie legaty pieniężne w kwocie 

200 tys. talarów. Mając na uwadze 
bezpieczeństwo Joanny, zgodnie z 
testamentem majątek przeszedłby w 
ręce krewnych Goduli po bezpotomnej 
śmierci Joanny, wyznaczył w testamen-
cie jej opiekunów: swojego przyjaciela 
Maksymiliana Schefflera, Jana Fryde-
ryka Fincklera, Emilię Lucas i kilku 
innych współpracowników. Joannę 
wywieziono do Wrocławia, gdzie w 
klasztorze urszulanek kontynuowała 
naukę. W 1849 roku Joanna wraz z 
Emilią Lucas wróciły do Szombierek, 
gdzie zamieszkały w pałacu Goduli. 
Dalszą naukę Joanny prowadziła za-
trudniona w tym celu dyplomowana 
nauczycielka z Wiednia Amalia Por-
sannervon Ehrenthal. W tym czasie 
krewni Goduli coraz silniej dążyli do 
obalenia testamentu. Scheffler oba-
wiając się o życie Joanny, ponownie 
wywiózł ją do Wrocławia, do klasztoru 
urszulanek. Po zakończeniu nauki, 
Joanna zamieszkała razem z Scheffle-
rem w jego willi we Wrocławiu. Tam 
prawdopodobnie poznała Hansa Ulry-
ka Schaffgotscha, swojego przyszłego 
męźa. Scheffler wystarał się również 
o nobilitację Joanny. 6 października 
1858 roku Król PrusFryderyk Wilhelm 
IV Hohenzollern nadał jej szlachectwo 
zmieniając nazwisko na Gryzik von 
Schomberg - Godula i nadał herb. 
Znalazły się w nim błękit i złoto, barwy 
Górnego Śląska oraz kupla. W 1909 

roku Joanna przeniosła jego prochy z  
Wrocławia do Bytomia – Szombierek. 
15 listopada 1858 roku Joanna została 
żoną hrabiego Hansa Ulryka  Schaffgo-
cha z Cieplic, w 7 pokoleniu potomka 
generała Hansa Ulryka Schaffgotscha 
i piastowskiej księżniczki z Brzegu 
Barbary Agnieszki. Uroczystość miała 
miejsce w kościele Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny w Byto-
miu. Wcześniej, 23 października tego 
samego roku przyszli małżonkowie 
podpisali w pałacu Szombierkach 
kontrakt ślubny. Małżeństwo Hansa 
Ulryka i Joanny Gryzik von Schomerg 
- Godula zapoczątkowało górnośląską 
linię rodu Schaffgotschów. Hansa 
Ulryka i Joannę różniło wiele rzeczy − 
on raczej niemajętny, rodową fortunę 
odziedziczył stryj, z historycznej ary-
stokracji i koligacjami z europejskimi 
dynastiami, a ona córka służącej, ale 
za to bardzo bogata, niedawno nobili-
towana. Choć mariaż był planowany, to 
okazał się udany. Zaraz po uroczystości 
zaślubin małżonkowie zamieszkali 
w willi Schefflera przy obecnej ulicy 
Ogrodowej we Wrocławiu, a następ-
nie przeprowadzili się do domu przy 
obecnej ulicy Świdnickiej. W 1859 
roku prawni opiekunowie Joanny 
zakupili dla małżonków majątki w 
Kopicach i Chudowie. Ośrodkiem po-
siadłości Schaffgotschów został pałac 
w Kopicach - jedna z najwspanialszych 

rezydencji na Śląsku, w połowie XIX 
wieku. W 1865 roku Joannę uznano 
za pełnoletnią, a tym samym zdobyła 
ona prawo do dysponowania swoim 
majątkiem, co czyniła z wielkim suk-
cesem. Joanna urodziła czworo dzieci: 
Hansa Karola (1859 r.), Klarę (1860 r.), 
Elżbietę (1862 r.) i Eleonorę (1864 r.). 
W 1864 roku Joannę nominowano na 
damę honorową bawarskiego orderu 
Teresy. Zmarła 21 czerwca 1910 roku 
w swojej rezydencji w Kopicach. 
Pochowano ją w mauzoleum rodzin-
nym obok miejscowego kościoła. W 
1945 roku żołnierze Armii Czerwonej 
wyciągnęli stamtąd ciało jej i męża i 
sprofanowali. Zwłoki zostały następnie 
pochowane w zbiorowej mogile obok 
mauzoleum. 
   Główną posiadłością Joanny i Hansa 
Ulryka był pałac w Kopicach otoczony 
54 - hektarowym parkiem. Schaffgot-
schowie posiadali również zamek w 
Chudowie, traktowany jako miejsce 
do wypoczynku, oraz pałac w Byto-
miu - Szombierkach, wybudowany 
przez Karola Godulę, a odziedziczony 
przez Joannę. Małżeństwo zarządzało 
ogromnym majątkiem, w skład którego 
wchodziły m.in.:  huta cynku Godula w 
Orzegowie, kopalnia węgla kamienne-
go Hohenzollern w Bytomiu - Szom-
bierkach, kopalnia węgla kamiennego 
„Paulus”,  kopalnia węgla kamiennego 
Gräfin Johanna (Bobrek), kopalnia 

węgla kamiennego „Bujaków” w 
Orzeszu, kopalnia węgla kamiennego 
„Kleofas” w Katowicach, kopalnia wę-
gla kamiennego „Lithandra” w Rudzie 
Śląskiej, kopalnia węgla kamiennego 
„Gotthard”, kopalnia rud cynku „Eli-
zabeth” w Bytomiu - Bobrku, kopalnia 
rud cynku „Maria” w Bytomiu - Mie-
chowicach, koksownia w Orzegowie, 
koksownia w Zdzieszowicach. W 1905 
roku zakłady przemysłowe Schaf-
fgotschów zostały przekształcone w 
spółkę GräflichSchaffgotscheWerke, 
z kapitałem 50 mln marek, z czego 
49,98 mln należało do Joanny. W 1906 
roku Joanna podzieliła swoje udziały 
w spółce pomiędzy dzieci (2/5 dla 
Hansa Karola i po 1/5 dla Klary, Elż-
biety i Eleonory).  Joanna i Hans Ulryk 
Schaffgotschowie byli fundatorami 
wielu kościołów, kaplic, szkół, ochro-
nek. Wspomagali biednych, sieroty, 
bezdomnych. W 1857 roku zorgani-
zowali kasę zapomogową dla pracow-
ników hut cynku. Po śmierci Joanny 
działalność tą kontynuowała spółka 
akcyjna GräflichSchaffgotscheWerke. 
W 1910 roku zorganizowała ona w 
Szombierkach kuchnię mleczną, gdzie 
wszystkie matki mogły dostać raz w 
tygodniu odżywki dla dzieci i bez-
płatnie korzystać z opieki lekarskiej.  
Wśród wielu obiektów fundowanych 
lub dotowanych przez Joannę i Hansa 
Ulryka Schaffgotsch są: w Bytomiu: 
kościół Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Szombierkach, kościół św. 
Rodziny w Bobrku, kaplica pw, św. 
Józefa w Szombierkach, kolonia 
Bobrek w Bobrku, osiedle robotnicze 
w Szombierkach, kolonia Zgorzelec w 
Łagiewnikach, w Katowicach: klasztor 
oo. franciszkanów w Panewnikach, 
w Kopicach: szkoła, w Mikołowie: 
kościół w Bujakowie, kościół w Pa-
niówkach, w Rudzie Śląskiej: kościół 
św. Michała Archanioła w Orzegowie, 
kościół Ścięcia św. Jana Chrzciciela w 
Goduli, szpital św. Joanny w Goduli, 
klasztor ss elżbietanek z przedszko-
lem i przytułkiem dla bezdomnych 
w Goduli, szkoła w Goduli, szkoła w 
Chebziu, kolonia Nowy Orzegów w 
Orzegowie, osiedle robotnicze Ho-
frichter w Goduli, osiedle robotnicze 
w Chebziu. we Wrocławiu: Instytut dla 
Niewidomych, Dom Wychowawczy 
im. Matki Boskiej Nieustającej Pomo-
cy,  oraz klasztor ss. szarytek.

Krzysztof Kowsz

Joanna Gryzik - Schaffgotsch, 
córka sprzątaczki, która wyrokiem 
losu została najbogatszą kobietą w 

Europie Środkowej.

Śladami „Śląskiego Kopciuszka” - Joanny Gryzik - Schaffgotsch

Joanna Gryzik i jej mąż Hans Ulryk Schaffgotsch wznieśli w Kopicach 
pod Niemodlinem jedną z najpiękniejszych rezydencji magnackich w 

ówczesnej Europie. Był to pałac o bajkowej urodzie, zanurzony w ogromnym 
krajobrazowym parku, wybudowany przez jednego z najwybitniejszych 

architektów epoki, Niemca Karla Lüdecke.

Rzeźba Joanny Gryzik - Schaffgotsch, zwana „Kobietą z harfą” 
znajdowała się na moście przy zamku w  Kopicach. Jednak po 
wojnie rzeźba uległa dewastacji, dlatego zdecydowano się ją 

odnowić i przenieść na Wzgórze Uniwersyteckie w Opolu.

Na prośbę Joanny Gryzik - Schaffgotsch,  rzeźbiarz Carl 
Kern wykonał rzeźbę św. Krzysztofa, która stała na moście 

prowadzącym do Zamku w Kopicach. Obecnie zrekonstruowana 
rzeźba również znajduje się na Wzgórzu Uniwersyteckim w Opolu.

Joanna Gryzik - Schaffgotsch, razem ze swoim mężem Hansem 
Ulrykiem spoczywa w przepięknej kaplicy  koło Kościoła p. w. 

Podwyższenia Krzyża Świętego w Kopicach.

 H I STORI A 

W tym roku przypada 
40 rocznica powstania 
Niezależnego 
Samorządnego 
Związku Zawodowego 
„Solidarność”. 
Postanowiliśmy 
przypomnieć kilka 
najważniejszych faktów 
historycznych, wydarzeń 
ogólnopolskich, jak i 
lokalnych.

Geneza
Do pierwszego poważnego robot-
niczego protestu doszło w czerwcu 
1956 w Poznaniu, gdzie wysuwano 
postulaty socjalne, ale również poli-
tyczne. Pośrednim skutkiem krwawo 
stłumionych zamieszek był „Polski 
Październik” '56, kiedy to nastąpiła 
zmiana ekipy rządzącej, a I sekre-
tarzem PZPR został, przyjmowany 
z nadzieją Władysław Gomułka. 
Zwolniono z więzień i rehabilitowano 
większość więźniów politycznych, 
zlikwidowano Ministerstwo Bezpie-
czeństwa Publicznego, potępiono kult 
jednostki w ZSRR, na kilka miesięcy 
zezwolono na nieskrępowany rozwój 
prasy. Z biegiem lat rządy gomułkow-
skie ulegały jednak coraz głębszemu 
uwstecznieniu. Kulejącą gospodarkę 
osłabiały dodatkowo wymuszone 
dostawy surowców (głównie węgla) 
i produktów (np. statków) do ZSRR, 
a także wielkie nakłady państwa na 
zbrojenia i utrzymanie rosnącego w siłę 
aparatu przemocy (MO, SB, ORMO). 
Od połowy lat sześćdziesiątych Polska 
była zobligowana do wykonywania 
„sojuszniczych zobowiązań” wobec 
Kuby i Wietnamu Północnego, a w 
roku 1968 Wojsko Polskie zostało 
zmuszone do wzięcia udziału w inter-
wencji w Czechosłowacji. W marcu 
tego samego roku doszło do sprowo-
kowanych strajków studenckich, co 
władze wykorzystały do zakrojonej 
na szeroką skalę akcji antysemickiej 
w wyniku której zmuszono do opusz-
czenia Polski wiele tysięcy obywateli 
narodowości żydowskiej. Dwa lata 
później, w grudniu 1970r., po ogło-
szeniu drastycznych podwyżek cen 
artykułów pierwszej potrzeby, przez 
Wybrzeże przetoczyła się fala strajków 
i manifestacji, krwawo stłumionych 
przez wojsko i milicję. Skutkiem bru-
talnej akcji było obalenie Gomułki. 
Jego miejsce zajął działacz partyjny z 
Zagłębia Dąbrowskiego Edward Gie-
rek, który postawił na rozwój gospo-
darczy, zaciągając ogromne pożyczki 
w Europie zachodniej. W pierwszych 
latach jego rządów kraj rozwijał się 
dość dynamicznie, ale kredyty należało 
zacząć spłacać. Polityka gospodarcza 
Gierka zaczęła załamywać się po 
1975r. wskutek niesprawności komu-
nistycznej gospodarki powodującej 
wzrost zadłużenia zagranicznego. W 
czerwcu 1976r. w Radomiu i Ursusie 
doszło do pierwszych strajków, na 
które władza zareagowała represjami. 

Do obrony robotników powołany 
został Komitet Obrony Robotników 
(KOR).16 października 1978r. krakow-
ski arcybiskup, kardynał Karol Wojtyła 
został wybrany papieżem przyjmując 
imię Jana Pawła II. Rok później pod-
czas I pielgrzymki do Polski na mszach 
papieskich zorganizowanych w naj-
większych miastach zbierały się milio-
ny Polaków. Jan Paweł II nawoływał 
do poszanowania narodowej godności 
i tradycji. Podkreślał znaczenie wolno-
ści w życiu społecznym i wzywał do 
poszanowania podstawowych praw 
przynależnych każdemu człowiekowi. 
Homilie papieskie wywołały szeroki 
oddźwięk w społeczeństwie.  

Początki strajków 1980
W 1980r. sytuacja gospodarcza po-
gorszyła się jeszcze bardziej. W cza-
sach PRL ceny większości towarów 
były ustalane centralnie przez rząd. 
O tym, ile miały kosztować towary 
w każdym państwowym sklepie na 
terenie całego kraju, decydowali 
urzędnicy w Warszawie. Sprzedaż 
mięsa i wędlin przez osoby prywatne 
była zabroniona. Decyzje dotyczące 
cen podstawowych artykułów - przede 
wszystkim spożywczych - wymagały 
decyzji Biura Politycznego KC PZPR. 
1 lipca 1980r. władze partii podjęły 
decyzję o podwyższeniu cen mięsa i 
wędlin. Już po ośmiu dniach wybuchły 
pierwsze strajki lubelskie i trwały do 25 
lipca. Kolejny protest rozpoczął się 14 
sierpnia strajkiem w Stoczni Gdańskiej 
zorganizowanym przez Wolne Związki 
Zawodowe Wybrzeża. Po raz pierwszy 
wśród postulatów pojawiły się żądania 
polityczne. Około godziny 11.00 tego 
dnia do stoczni przedostał się Lech 
Wałęsa, jeden ze zwolnionych z pracy 
robotników stoczniowych. Komitet 
strajkowy zażądał przywrócenia do 
pracy Anny Walentynowicz i L. Wa-
łęsy, wzniesienia pomnika ofiar 1970, 
uszanowania praw pracowniczych 
oraz przedstawił żądania socjalne. 
Dwa dni później w stoczni pojawiła się 
delegacja innych strajkujących zakła-
dów z Bogdanem Lisem i Andrzejem 
Gwiazdą. Powołano Międzyzakładowy 
Komitet Strajkowy (MKS) z L. Wałę-
są na czele. 17 sierpnia przed bramą 
stoczni ksiądz Henryk Jankowski 
odprawił mszę. Na tej samej bramie 
zawieszono tablicę zawierającą 21 
postulatów Komitetu Strajkowego. Na-
stępnego dnia w sali BHP pojawili się 
eksperci wywodzący się ze środowisk 
katolickich i KOR-u, którzy mieli do-
radzać robotnikom podczas rokowań z 
władzami. Przewodniczącym Komisji 
Ekspertów MKS został Tadeusz Ma-
zowiecki, a w jej pracach udział wziął 
Bronisław Geremek. 

Wielki ruch „Solidarności”
Zasięg protestów z sierpnia 1980 roku 
był tak wielki, że partia została zmu-
szona do negocjacji. 21 sierpnia do 
Gdańska przybyła Komisja Rządowa z 
Mieczysławem Jagielskim, a do Szcze-
cina z Kazimierzem Barcikowskim. 
30 i 31 sierpnia oraz 3 i 11 września 

przedstawiciele komitetów strajko-
wych oraz rządzącej partii podpisali 
Porozumienia sierpniowe. Na ich mocy 
17 września w Gdańsku przedstawicie-
le robotników z całej Polski powołali 
do życia ogólnopolski Niezależny Sa-
morządny Związek Zawodowy „So-
lidarność”. Rezultatem podpisanych 
w Gdańsku, Szczecinie i Jastrzębiu 
porozumień było utworzenie - i w 
konsekwencji zarejestrowanie przez 
sąd - związku. Napisy „solidarność/
solidarni” powtarzały się pod różny-
mi postaciami na murach strajkującej 
stoczni. 23 sierpnia ukazał się pierwszy 
numer Strajkowego Biuletynu Infor-
macyjnego „Solidarność”, wydawane-
go nakładem Wolnej Drukarni Stoczni 
Gdańskiej. Zainspirowało to Jerzego 
Janiszewskiego, studenta gdańskiej 
Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk 
Pięknych, do stworzenia słynnego 
logo ruchu. Pomysł wykorzystania 
hasła jako nazwy związku zapropo-
nował Karol Modzelewski. W okresie 
od sierpnia 1980r. do grudnia 1981r. 
„Solidarność” ze związku zawodowe-
go przerodziła się w masowy ruch o 
charakterze społeczno-niepodległo-
ściowym. W szczytowym okresie do 
„S” należało 10 mln Polaków. Wokół 
związku powstało szereg organizacji 
satelickich jak NSZZ Rolników Indy-
widualnych „Solidarność” czy Nieza-
leżne Zrzeszenie Studentów. Władze 
państwowe traciły kontrolę nad życiem 
społecznym w kraju szarpanym prote-
stami, dzikimi strajkami i wysuwanymi 
wciąż nowymi postulatami. Rządzący 
nie reagowali na próby negocjacji 
podjęte ze strony „Solidarności”. 
Związkowcy chcieli rozmów z partią, 
aby wspólnie wypracować zmiany 
dla poprawy sytuacji w chwiejącej się 
gospodarce. Odpowiedzią PZPR były 
puste deklaracje i gra na zwłokę w celu 
ukrycia przygotowań do zamierzonej 
akcji policyjno-wojskowej na wielką 
skalę.
„Solidarność” w Lubsku

- W połowie października 1980r. 
zawiązało się na terenie węzła ko-
lejowego w Lubsku ogniwo NSZZ 
„Solidarność”, przynależne do Komisji 
Zakładowej żagańskiego oddziału 
PKP. Około 95% pracowników kolei w 
Lubsku zgłosiło chęć wstąpienia do tej 
organizacji związkowej, tj. około 115 
osób. Po przywiezieniu przeze mnie 
deklaracji wstąpienia do związku po-
informowałem o tym fakcie kolegów, 
którzy następnie spontanicznie zaczęli 
powiększać szeregi „S”. W tamtym 
czasie organizowaliśmy spotkania in-
formacyjne o bieżącej działalności „S” 
na terenie całego kraju. Z kolei nasza 
lokalna działalność polegała m.in. na 
pomocy najbardziej potrzebującym, 
sprawiedliwym podziale zapomóg, na-
gród, awansów i przydziału mieszkań. 
Prowadziliśmy gablotę informacyjną, 
w której członkowie mogli umieszczać 
swoje wnioski i uwagi (również kry-
tyczne), dotyczące warunków pracy i 
zaplecza socjalnego. Wszelkie decyzje 

związane ze sprawami pracowniczy-
mi musiały być w tamtym okresie 
uzgadniane i akceptowane przez 
Związek. Ze względu na konieczność 
konsultowania się z władzami „S” 
wyższego szczebla przedstawiciele 
tutejszej organizacji brali czynny 
udział w spotkaniach organizowanych 
przez Komisję Zakładową w Żaganiu. 
Nieskromnie dodam, że zostałem 
wybrany spośród członków naszego 
ogniwa związkowego na delegata w 
celu uczestniczenia w I Walnym Zjeź-
dzie Delegatów Regionu Zielonogór-
skiego (13-14.06.1981). Od momentu 
zawiązania się „S” na naszym terenie 
nastąpiła generalna walka z wszelkimi 
przejawami patologii społecznych 
wśród pracowników, co spowodowało 
bezpośrednio poprawę dyscypliny i 
jakości wykonywanych obowiązków. 
Rokowało to wielkie nadzieje na 
przyszłość. Ponadto ten nowy ruch 
społeczny zmniejszył aktywność daw-
nego Związku Zawodowego Kolejarzy. 
29 listopada 1981r. zorganizowaliśmy 
obchody Święta Kolejarzy w formie 
przemarszu przez ulice w Lubsku i 
uroczystej mszy św. w Kościele Para-
fialnym, na co musiały wyrazić zgodę 
ówczesne służby bezpieczeństwa. Poza 
kolejarzami w pochodzie wzięli udział 
przedstawiciele innych zakładów 
pracy. Nastąpiło również poświęcenie 
krzyży do świetlic zakładowych. W 
przededniu tej uroczystości odbyła 
się krótka akademia. Muszę dodać, że 
współpraca między związkowcami, 
a ówczesnymi władzami administra-
cyjno-politycznymi odbywała się na 
płaszczyźnie względnego porozumie-
nia, co potem miało pozytywne odbicie 
po wprowadzeniu stanu wojennego 
– tak wspominał miniony czas Włady-
sław Świstów, były pracownik węzła 
kolejowego w Lubsku. 
- We wrześniu 1980r., wraz z gronem 
ówczesnych współpracowników, za-
wiązaliśmy oddział zakładowy NSZZ 
„Solidarność” na terenie miejscowej 
„Luweny”, którego pierwszym prze-
wodniczącym został Lucjan Chytry, a 
jego zastępcą Adam Smółka. Pomijając 
sam fakt, że rzeczywiste odradzanie 
się w tamtych czasach ruchu robot-
niczego było witane z wielkim entu-
zjazmem, należy jednak powiedzieć i 
o trudnościach z jakimi spotykaliśmy 
się na co dzień. Otóż m.in. byliśmy 
po prostu skazani na radzenie się 

ludzi z przeciwnej strony „stołu po-
litycznego”, chociażby w kwestiach 
formalno-prawnych. Nieraz później 
mściło się to na nas w ten sposób, że 
okazywało się, iż byliśmy gruntownie 
obserwowani i notowani. Poza tym 
część członków nowo powstałej „S” 
wywodziła się wprost z PZPR i po 
wprowadzeniu stanu wojennego bez-
wstydnie sprzedało związek, wracając 
do partii poprzez ponowne otrzyma-
nie legitymacji, notabene podartej 
wcześniej na oczach wielu świadków. 
Pamiętam, że w czasie tej ogólnej 
euforii nawet ksiądz kanonik ostrzegał 
przed zbytnim optymizmem i mówił, iż 
przeminą być może jeszcze pokolenia 
zanim wszystko się unormuje. Komisja 
zakładowa mieściła się oczywiście w 
samym zakładzie. Przewodniczący i 
jego zastępca otrzymali etatowe prawo 
do wykonywania swoich obowiązków. 
Ten pierwszy przyjmował „interesan-
tów” w budynku „A”, drugi zaś w 
budynku „B”. Posiadaliśmy gablotę, 
gdzie na bieżąco informowano nas 
o szczegółowych pracach związku 
zarówno na arenie lokalnej, jak i ogól-
nopolskiej. Regularnie ukazywały się 
czasopisma i biuletyny informacyjne 
jak np. „Solidarność”. Zaczęliśmy w 
końcu widzieć i rozumieć do czego 
jako robotnicy mamy prawo (oczywi-
ście nie zapominając o obowiązkach), 
co nam się faktycznie należy. Ludzie 
przejrzeli na oczy, zobaczyli wreszcie 
otwarte karty, które przez lata im 
rozdawano. Przestały być tajemnicą 
prawa socjalne, o które można się było 
w końcu upomnieć. Wprowadzono 
wolne soboty i nowy podział premii. 
Wyrównywano poziom płac według 
zasady: za rzeczywiście wykonaną 
pracę, a nie za zasługi ideologiczne. W 
tamtych czasach zaskoczenie „czerwo-
nych” było tak wielkie, że chodzili jak 
zahipnotyzowani. Uważam, iż należało 
już wtedy podejmować delikatne próby 
generalnego wykluczania na całe lata 
z życia publicznego, czy chociażby 
gospodarczego, głównych prominen-
tów. Niestety szukanie ugody i współ-
pracy po obu stronach spowodowało 
w konsekwencji doprowadzenie do 
sytuacji patowej – tak wspominał 
„Solidarność” Tadeusz Gawrych, 
były pracownik Lubskich Zakładów 
Przemysłu Wełnianego. 

Opr. M.Sienkiewicz

40 lat Solidarności
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W niedzielne popołudnie 6 września 
zespół Karola Widerowskiego na Górzyn 
Arena podejmował Drzonkowiankę Ra-
cula. Od początku spotkania zarysowała 
się przewaga miejscowych, którzy na-
rzucili gościom swój styl gry. Wynik 1:0 
do przerwy to najmniejszy wymiar kary, 
który spotkał Drzonkowiankę, ale to nie 
zasługa gry obronnej gości tylko słabej 
skuteczności miejscowych. Po przerwie 
górzynianie lepiej ustawili celowniki i 
worek z bramkami rozwiązał się , a kolej-

nego w karierze hat-tricka zaliczył nieza-
wodny Michał Galik. Czwartą bramkę dla 
Kado zdobył Michał Dyderski. Po meczu 
szkoleniowiec LZS Kado pochwalił cały 
zespół za wzorowe wykonywanie zadań 
postawionych przed meczem .Oprócz 
strzelca trzech bramek na słowa uznania 
zasługuje również Erwin Mróz, który 
miał udział przy wszystkich bramkach 
zdobytych przez górzynian.

I.G.

 SPORT 

Piękne, słoneczne sobotnie popo-
łudnie(15.08.) stadion w Lubsku 
wypełniony po brzegi i drugie w 
historii derby naszej gminy. Za-
wodnicy Budowlanych Lubsko 
podejmowali sąsiada zza miedzy, 
drużynę LZS Kado Górzyn. Mecz 
w zgodnej opinii oglądających 
może nie był porywającym wi-
dowiskiem, ale dostarczył sporo 
emocji. Piłkarze obu zespołów 
walczyli o każdą piłkę. Optyczną 
przewagę mieli zawodnicy Bu-
dowlanych Lubsko, jednak goście 
potrafili odgryzać się groźnymi 
kontrami. W końcówce pierwszej 
połowy po zderzeniu głowami 
zawodnika Kado z młodym piłkarzem 
Budowlanych - Łukaszem Gawronem - 
został on odwieziony do szpitala. Jak się 
dowiedzieliśmy od rodziców ma założo-
nych osiem szwów, ale czuje się dobrze i 
jest już w domu. Życzymy szybkiego po-
wrotu na boisko. Druga połowa to wierna 
kopia pierwszej części spotkania, może 
z wyjątkiem ostatnich dziesięciu minut, 
gdzie goście zdominowali zespół gospo-
darzy. W 87 minucie meczu po faulu na 
Arturze Dąbrowskim, Remigiusz Nowak 
nie wykorzystał rzutu karnego. Szymon 
Kondycki wyczuł intencje zawodnika 
Kado i uratował remis dla Budowlanych. 
Spotkanie zakończyło się wynikiem 
bezbramkowym. W zgodnej opinii obu 
trenerów remis nie krzywdzi żadnej z 
drużyn. Karol Widerowski (LZS Kado 

Górzyn): ”Generalnie zostaje niedosyt, 
gdy się nie strzela karnego w końcowych 
minutach meczu. Klarowniejsze sytuacje 
do strzelenia bramki wg mnie stworzyła 
moja drużyna, mimo tego, że przy piłce 
dłużej utrzymywali się Budowlani, ale 
taki był nasz plan. Organizacja gry w 
defensywie była taka jaką chciałem. I 
szkoda, że tego meczu nie wygraliśmy. 
Ale gdy emocje opadną na pewno bę-
dziemy się cieszyć z tego punktu, choć 
pewien niedosyt pozostanie”.
A oto opinia o meczu Roberta Ściłby(Bu-
dowlani Lubsko): ”Dobre spotkanie w 
wykonaniu gości, liczyłem się z taką grą 
górzynian, że będą grali z kontry. My 
prowadziliśmy atak pozycyjny, ciężko 
było sforsować obronę Kado, grającą 
pięcioma obrońcami. Środek pola był 

zagęszczony przez co ciężko było 
skonstruować sytuacje bramkowe. Jak 
wiadomo atak pozycyjny u nas kuleje. 
Końcówka drugiej połowy to przewaga 
gości, mieliśmy trochę problemów. 
Cały czas jesteśmy na etapie szukania 
optymalnego ustawienia. Najważniejsze 
mecze jeszcze przed nami. Liczyłem po 
cichu na zwycięstwo, ale z perspektywy 
niestrzelonego karnego prze Kado, 
trzeba się cieszyć z jednego punktu- to 
przecież czwarty mecz bez porażki. 
Wprowadzamy młodych chłopców. Cie-
szy, że jest narybek, z którego będziemy 
mieli pociechę i w przyszłość możemy 
patrzeć ze spokojem. Zabrakło bramek, 
ale wydaje mi się, że dla kibiców było to 
ciekawe spotkanie”.

I.G.

DERBY NA REMIS
W niedzielne popołudnie (23.08) na Arena 
Górzyn miejscowe Kado podejmowało 
zespół Pogoni Przyborów. Spotkanie miało 
dwa oblicza. Pierwsza połowa, co prawda 
zakończyła się remisem 1:1, 
to jednak w zgodnej opinii obserwujących 
mecz, drużyną lepszą była ekipa gości. Gra-
ła dokładniej, piłka krążyła jak po sznurku. 
U gospodarzy można było zauważyć dużą 
nerwowość, niedokładność i mnóstwo strat 
piłki w środku pola. Po przerwie po męskiej 
rozmowie w szatni gospodarzy, na boisko 
wybiegła zupełnie inna drużyna. Wszedł 
Bartłomiej Szymczak i na efekty nie 
trzeba było długo czekać. Pierwsza akcja, 
pierwszy kontakt z piłką i świetne dośrod-
kowanie w pole karne, a tam formalności 
dokonał Michał Galik, dając prowadzenie 
drużynie Kado 2:1. Wspaniałe otwarcie 
gospodarzy i przejęcie dominacji na 
boisku. Kolejne akcje siały spustoszenie 
pod bramką Pogoni. Ostatnie 20 minut 
meczu to totalna przewaga Kado. W 70 
minucie kolejne świetne dośrodkowanie 
popularnego Szymka (B. Szymczak – red.) 
lewą stroną boiska i Michał Prokopowicz 
podwyższa wynik na 3:1. 84 i 85 to dwie 
minuty, które wstrząsnęły zespołem Po-
goni Przyborów. Najpierw Michał Galik 
po dośrodkowaniu Erwina Mroza, głową 
zdobywa bramkę na 4:1, a chwilę później 
po kolejnym świetnym zagraniu 

B. Szymczaka, Artur Dąbrowski wbija 
gwóźdź do trumny i podwyższa wynik 
na 5:1. Takim też rezultatem kończy się 
spotkanie. Warto odnotować debiut w eki-
pie Kado Jakuba Gawrona, który zmienił 
Artura Dąbrowskiego. Co można powie-
dzieć o meczu? Dwie twarze miejscowych. 
Pierwsza część bez komentarza. Druga 
zaś, to Kado pod kierunkiem Karola Wi-
derowskiego do jakiego – licznie zebrana 
publiczność – przyzwyczaiła się. Po meczu 
trener był zadowolony z gry swoich pod-
opiecznych, chwaląc cały zespół za konse-
kwencję w realizacji założeń taktycznych 
– oczywiście w drugiej połowie. Bramki 
dla Kado zdobyli: Artur Dąbrowski – 1 
(25 min.), Michał Prokopowicz – 2 (70 i 85 
minuta), Michał Galik – 2 (46 i 85 minuta).
Karol Widerowski tak skomentował mecz: 
„ Czapki z głów dla mojego zespołu, 
oczywiście za drugą połowę, bo graliśmy 
dojrzałą i mądrą piłkę. I byliśmy bardzo 
skuteczni. Zdominowaliśmy absolutnie 
drugą połowę. Pierwsza połowa nie była 
najlepsza, ale pewne korekty i kilka moc-
nych słów w szatni poskutkowało. My po 
prostu potrzebowaliśmy tych punktów 
i dążyliśmy do ich zdobycia. Dużo oży-
wienia na lewej stronie wniósł w drugiej 
połowie Bartek Szymczak, ale chciałbym 
pochwalić cały zespół.

I.G.

DWA OBLICZA KADO

Pewna wygrana Kado

W niedzielne popołudnie (02.08.) na 
Górzyn Arena miejscowe Kado w meczu 
drugiej kolejki zielonogórskiej Klasy 
Okręgowej – przy licznej obecności kibi-
ców - podejmowało ekipę ŁKS Łęknica. 
Mecz toczył się przy optycznej przewadze 
gości. Gospodarze nastawili się na grę z 
kontry, czemu nie można się dziwić, gdyż 
jest to ich silna broń. W 23 minucie po 
jednym z kontrataków Michał Dyderski 
daje prowadzenie miejscowym. Po stracie 
gola ŁKS przejmuje inicjatywę, stwarza-
jąc niebezpieczne sytuacje pod bramką 
miejscowych. Jednak dobra postawa 
bloku defensywnego Kado nie pozwala 
im zdobyć wyrównującej bramki. Po 
przerwie obraz gry nie zmienił się, nadal 
trwał atak pozycyjny gości i gra z kontry 
Kado. W 52 minucie po faulu w polu 
karnym ŁKS ma szansę na wyrównanie, 
jednak na przeszkodzie staje bramkarz 
gospodarzy Radosław Dąbrowski, który 
popisał się świetnym refleksem i obro-
nił rzut karny. Obraz gry nadal się nie 
zmienił. Ale kontrataki Górzynian były 
coraz groźniejsze. Po jednym z nich w 
85 minucie po faulu na Arturze Dąbrow-
skim wynik spotkania ustalił Remigiusz 
Nowak. 2:0 i takim rezultatem kończy się 
spotkanie. Za cały komentarz do meczu 
niech posłużą słowa trenera Kado Gó-
rzyn Karola Widerowskiego po ostatnim 
gwizdku sędziego: „Mega ciężki mecz, 
ale szczęśliwie wygrany, szacunek dla 
chłopaków za zero z tyłu i że dołożyli te 
dwie bramki. Wiedzieliśmy, że Łęknica 

postawi ciężkie warunki i tak było. W 
końcówce pierwszej połowy i na początku 
drugiej części – mówiąc kolokwialnie – 
złapali nas. Jednak my byliśmy jak wy-
trawny bokser. Potrafiliśmy wyprowadzić 
dwa ciosy, które dały nam wygraną i trzy 

punkty zostają w Górzynie. Na pochwałę 
zasługuje na pewno Radek (bramkarz), 
który obronił rzut karny. Jednak na słowa 
uznania zasługuje cały zespół”.

I.G.

 SPORT 

W sobotnie (01.08.) upalne 
popołudnie zespół Bu-
dowlanych Lubsko po-
dejmował ekipę Mieszka 
Konotop. Pierwsza akcja 
podopiecznych Roberta 
Ściłby i Patryk Kozioł już 
w 5 minucie daje naszej 
drużynie prowadzenie. 
Takie otwarcie napawało 
optymizmem i pozwalało 
myśleć o wysokiej wygra-
nej Budowlanych. Jednak 
po zdobyciu prowadzenia 
gra się wyrównała. W 18 
minucie po serii błędów 
naszej obrony goście doprowadzili do 
remisu. Kolejne minuty to słaba gra z 
obu stron. Nasz zespół nie potrafił po-
konać skomasowanej obrony Mieszka. 
Do przerwy wynik nie uległ zmianie. 
Początek drugiej połowy to bardziej 
zdecydowane ataki przyjezdnych, jednak 
bez zmiany rezultatu. W 67 minucie na 
boisko wchodzi Maciej Trziszka i już 
po pierwszym kontakcie z piłką, w 68 
minucie meczu, daje naszym prowa-
dzenie. Prawdziwe „Wejście Smoka”. 
Mija mniej niż 60 sekund, a już jest 
3:1 dla MLKS, oczywiście po strzale 
„Cichego”. Goście zdołali jeszcze od-
powiedzieć bramką na 3:2, ale to było 
wszystko na co w dniu dzisiejszym było 

ich stać. W 74 minucie Maciej Trziszka 
dokładnie „obsługuje” Dawida Urbana, 
a ten podwyższa na 4:2. Po niespełna 7 
minutach nie kto inny jak Cichy strzela 
swoją trzecią bramkę – klasyczny hat-
-trick – a piątą dla Budowlanych. W 90 
minucie meczu po rzucie rożnym swoją 
debiutancką bramkę zdobywa najmłod-
szy zawodnik na boisku, piętnastoletni 
Łukasz Gawron. Mecz kończy się 
wynikiem 6:2 dla naszej ekipy. Cieszy 
wynik, gra może niezbyt. Jeszcze dużo 
pracy przed naszym zespołem, ale gramy 
bardzo młodym składem, co tylko będzie 
procentować w przyszłości. Jest to duży 
plus dla Budowlanych.

I.G.

„CICHY” I WSZYSTKO
JASNE

Po długiej przerwie wróciliśmy na 
ligowe boiska. W sobotnie (25.07) 
popołudnie zespół Budowlanych Lub-
sko zainaugurował rozgrywki sezonu 
2020/2021, meczem z drużyną Sparty 
Grabik. Spotkanie rozpoczęło się od 
ataków naszego zespołu, które już 
w 9 minucie – po błędzie w środku 
pola zawodników gospodarzy – objął 
prowadzenie po strzale Patryka Ko-
zioła, który nie dał szans bramkarzowi 
miejscowych w sytuacji sam na sam. 

Od tego momentu gra się wyrównała. 
Nasi zawodnicy oddali środek pola. 
Jednak ataki miejscowych nie przynio-
sły efektu, gdyż kończyły się tuż przed 
naszym polem karnym. Po przerwie 
obraz nieco się zmienił, po wprowa-
dzeniu kilku zmian. W 67 minucie po 
kolejnym błędzie linii obrony Sparty, 
Patryk Oliasz strzałem zza linii pola 
karnego podwyższył wynik spotkania 
na 2:0. Takim też wynikiem zakończył 
się cały mecz. Spotkanie może nie było 

porywającym widowiskiem, ale cieszą 
zdobyte punkty. Udanie na ławkę tre-
nerską powrócił Robert Ściłba, który 
odmłodził zespół – w kadrze meczowej 
znalazło się dziesięciu juniorów. Po 
meczu Robert Ściłba powiedział: „Ten 
mecz wygrali juniorzy Budowlanych”. 
I to się zgadza w 100%. Tak młodego 
zespołu chyba jeszcze w historii Bu-
dowlanych Lubsko nie było. Młodzi 
zawodnicy zagrali bez respektu do 
starszych i bardziej doświadczonych 

rywali, pokazując, że warto na nich 
stawiać w przyszłości. W meczu ze 
Spartą zagrali: Szymon Kondycki, 
Kamil Skrobania, Bartosz Radko, 
Tymoteusz Dynowski, Patryk Siwik, 
Konrad Ćwik, Marcin Piech, Patryk 
Kozioł, Dawid Urban, ArtemVoit-

sekhovskyi, Patryk Oliasz, Maciej-
Trziszka, Marcin Bławuciak, Tomasz 
Kurpisz, Łukasz Gawron, Dawid 
Walczak, Tomasz Jeremicz. 

I.G.

UDANY POWRÓT
NA ŁAWKĘ TRENERSKĄ

Łukasz Gawron jeden z debiutantów 
w ekipie Roberta Ściłby. Budowlani Lubsko przed pierwszym meczem w sezonie 2020/2021.

ZADECYDOWAŁY KARNE

Jedna z licznych kontr w wykonaniu zawodników Kado.

Radosław „Piegus” Dąbrowski w akcji.

W walce o piłkę Michał Galik - kapitan Kado

Michał Galik – zdobywca trzech bramek

Patryk Kozioł w szybkiej 
kontrze Budowlanych

Szymon Kondycki (bramkarz Budowlanych Lubsko) 
w ekwilibrystycznej interwencji

Walka o piłkę pod bramką Kado.

Walka o piłkę pod bramką Kado.

Szymon 
Kondycki - gra 

nogami nie 
jest mu obca.Ostra walka o każdą piłkę.
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„Skrzydłowy bramkarz i łącznik. Żyć 
bez siebie nie mogą, dziarscy i nieroz-
łączni. Nie jeden mecz już wygrali, nie 
jeden przegrać zdążyli…” To słowa 
znanej przed laty piosenki o przyjaźni, 
która swój początek miała na piłkarskim 
boisku. Treningi, mecze, zapach szatni, 
smak zwycięstwa i gorycz porażki. Nic 
tak ludzi nie łączy jak sport, w naszym 
przypadku piłka nożna. Życie rzuca nas 
w różne strony, mamy inną pracę, różne 
wykształcenie, ale zawsze chętnie spoty-
kamy się po latach, żeby powspominać 
chwile chwały, zabawne epizody z lat 
wspólnego grania, ale także tych, którzy 
odeszli na zawsze. Pretekstem do zjazdu 
15.08.2020r. były gminne derby, czyli 
mecz pomiędzy drużynami "Budowla-
nych" i LZS Kado Górzyn. Spotkanie 
miało rangę II Biesiady Weteranów 
Piłkarskich i było nawiązaniem do I Bie-
siady, która miała miejsce w 2015 roku. 
Na trybunach tłum kibiców, a na tarasie 
klubowej kawiarenki kilkudziesięciu old-
bojów. Młodsi koledzy wylewali siódme 
poty starając się odnieść czwarte z rzędu 
zwycięstwo, a my smakowaliśmy się 
chłodnym piwem i różnymi potrawami 
z grilla. Wiesiek Szymczak spisał się 
znakomicie zarówno jako sponsor kuli-
nariów i jako kucharz. Czas robi swoje i 
niektórzy musieli udowadniać, że są tymi 
których pamiętaliśmy sprzed iluś tam lat. 
Nic dziwnego, bo rozpiętość wiekowa 
była znaczna. Na spotkanie przyszli za-
wodnicy grający w latach 60-ch, 70-ch, 
80-ch i 90-ch. Byli też znani przed laty 
działacze i kibice z kilkudziesięcioletnim 
stażem. Tym razem na stadion dotarli: 
Adam Smółka, Jerzy Więckowicz, Ry-

szard Gawrych, Edward Nita, Leszek 
Pflaum, Jan Madej, Jarosław Wysokiń-
ski, Robert Sokal, Stanisław Sadowski, 
Mariusz Franczak, Artur Mazur, Adam 
Leńczuk, Zdzisław Cierzniak, Jerzy Buj-
ko, Marek Łasecki, Krzysztof Pogorze-
lec, Tadeusz Tomczak, Kazimierz Jurojć, 
Grzegorz Łokaj, Dariusz Tomaszewicz, 
Stanisław Słobodzian, Zbigniew Kra-
kowiak, Sylwester Kawula, Władysław 
Kuźmiak i Andrzej Freliszko. Nie 
mogło też zabraknąć autora klubowej 
monografii Władysława Mochockiego. 

Obecny był również burmistrz Janusz 
Dudojć. Większość mieszka w Lubsku, 
ale niektórzy przyjechali specjalnie na to 
spotkanie. Kim byli? Dwaj to królowie 
strzelców ligi: Stasiu Sadowski i Leszek 
„Luis” Pflaum. Trzej to byli prezesi 
Klubu: Jurek Więckowicz, Jasiu Dudojć 
i Stasiu Słobodzian. Legendarny kie-
rownik drużyny z kilkudziesięcioletnim 
stażem to Sylwek Kawula, twardy jak 
skała stoper Rysiu „Lew” Gawrych”, 
„kierownica” drużyny czyli wspaniały 
środkowy pomocnik Edi Nita, mający 

młotek w prawej nodze Tadziu Tom-
czak, ambitny Jaro Wysokiński. Pięciu 
pomagało Klubowi także w roli trenera, 
szkoląc drużyny w różnych kategoriach 
wiekowych  – Jurek Więckowicz, Rysiu 
Gawrych, Stanisław Słobodzian, Janusz 
Dudojć i Andrzej Freliszko. Trudno w 
kilku słowach scharakteryzować wszyst-
kich. Każdy na boisku zostawił kawał 
zdrowia i serca, a zadzierzgnięte w latach 
młodości znajomości znacznie wyszły 
poza boisko i wytrzymały próbę czasu. 
Po latach grania łączy nas specyficzny, 

„piłkarski” humor. Śmiechu więc było 
wiele. Kawały z życia wzięte, czasami 
lekko ubarwione, wyciskały łzy z oczu 
i nie zabrakło oczywiście wspomnień z 
boiska i śmiesznych sytuacji jakie przy-
trafiały się podczas licznych treningów 
i meczów. W trakcie trwającego meczu 
kilkakrotnie odśpiewano hymn „Budow-
lanych”, którego refren zna przynajmniej 
połowa męskiej populacji Lubska – „Jak 
długo na Wawelu Zygmunta bije dzwon, 
tak długo „Budowlani” zwyciężać 
będą wciąż…”. Jak wiadomo dzwon 
Zygmunta bije ciągle, ale tym razem 
meczu nie udało się wygrać, na boisku 
padł wynik remisowy 0:0. W tej sytuacji 
oldbojom nie pozostało nic innego jak 
zaintonować nieoficjalną wersję hymnu, 
której jednak treści w gazecie przytaczać 
nie wypada. Przy muzyce w wykonaniu 
Krzysztofa Gibka czas płynął szybko i 
ostatni weterani opuszczali taras w póź-
nych godzinach nocnych. Niedziela dla 
wielu była pewnie dość ciężka, ale dla 
takich spotkań warto czasami pocierpieć. 
Teraz już czas pomyśleć o kolejnej III 
Biesiadzie, w jeszcze większym gronie, 
bo zawodników, trenerów i działaczy 
przez tyle lat działalności Budowlanych 
przewinęło się co niemiara.

I.G.

„TRZEJ PRZYJACIELE Z BOISKA”

Mistrzostwa 
Polski Juniorów 
odbyły się w 
miniony weekend 
4-5.09.2020r. 
w Raciborzu. 
Turniej zgromadził 
110 najlepszych 
zawodników z 33 
klubów.

Kornel Słomkowski pod-
czas finałowej walki swo-
jego rywala położył na 

łopatki i zakończył walkę 
przed czasem. Upragniony 
złoty medal zabłyszczał na 
piersi naszego zapaśnika. 
Dekoracji dokonał sam 
Prezes Polskiego Związ-
ku Zapaśniczego Andrzej 
Supron w asyście złotego 
medalisty Igrzysk Olimpij-
skich Ryszarda Wolnego. 
Klubowy kolega Kornela 
Patryk Gubała wywalczył 
10m.

M.S.

Złoto Kornela
Słomkowskiego

Kornel Słomkowski w niebieskim kostiumie po wygranej walce ze swoim rywalem
Kornel ze swoim trenerem klubowym 

Mirosławem Sawickim
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W Lubsku odbyło się 29 sierpnia 
kolejne spotkanie zaprzyjaźnionych 
klubów szachowych z Lubska i 
Forst (Lausitz). Przypomnijmy, że 
zawodnicy Lubskiego Klubu Sza-
chowego CAISSA od kilku lat grają 
w niemieckiej lidze, wspomagając w 
tych rozgrywkach naszych zachod-
nich sąsiadów. Dzięki tej współpracy 
uzyskano awans do Landesligi, a 

wyniki osiągane w mijającym sezonie 
otworzyły drogę do wejścia w szeregi 
Oberligi! Serdecznie gratulujemy i 
życzymy kolejnych sukcesów! 

ms

► Współpraca pomiędzy 
szachistami z Lubska i Forst 
coraz bardziej się zacieśnia

Szachowe spotkanie
polsko-niemieckie 

Akiba Rubinstein jest uważany za jedne-
go z najlepszych zawodników w historii 
nie tylko polskich szachów. Karierę 
rozpoczął w 1903 r., grając w środowisku 
łódzkim. Mozolną pracą i wyjątkowym 
talentem utorował sobie w krótkim cza-
sie drogę do kariery międzynarodowej. 
Tytuł mistrza szachowego zdobył już w 
1905 r., uzyskując w silnie obsadzonym 
turnieju w Barmen I-II miejsce. Od tego 
turnieju rozpoczyna się pasmo sukcesów 
A. Rubinsteina. Zwyciężając kolejno w 
kilku międzynarodowych turniejach, 
rozgrywanych z udziałem najsilniejszych 
szachistów tych czasów, wyprzedził 
wszystkich czołowych zawodników. W 
1909 r. wziął udział w turnieju w Peters-
burgu, gdzie występował również mistrz 
świata Emanuel Lasker. W tym turnieju 
ponownie wyprzedził wielu wspaniałych 
szachistów i podzielił I-II z mistrzem 
świata, wygrywając z nim partię w bez-
pośrednim spotkaniu. Szczyt osiągnięć 
A. Rubinsteina przypadł na 1912r. W 
tym roku odniósł zwycięstwo w pięciu 
wielkich turniejach: San Sebastian, Pisz-
czanach, Wrocławiu, Warszawie oraz 
Wilnie. Po tych sukcesach cały świat sza-
chowy uznał go za jedynego pretendenta 
do meczu z E. Laskerem o tytuł mistrza 
świata. Z różnych względów, głównie 
natury finansowej, do takiego meczu 
jednak nie doszło. Potem wybuchła I 
wojna światowa, która pokrzyżowała 
plany A. Rubinsteina i źle wpłynęła 
na jego grę. Po wojnie nadal odnosił 

sukcesy, ale nie grał już tak pewnie i 
błyskotliwie jak przedtem. Grał nadal 
wiele, wygrywał turnieje lub plasował się 
w ścisłej czołówce. W 1927r. uświetnił 
swą obecnością turniej o mistrzostwo 
Polski, w którym zajął I miejsce. Wysoką 
formę A. Rubinstein uzyskał znów w 
1930r., osiągając jeden z największych 
swych sukcesów. W czasie drużynowych 
mistrzostw świata w Hamburgu, grając 
na pierwszej szachownicy w reprezenta-
cji Polski, osiągnął niespotykany do dziś 
rezultat 15 punktów z 17 partii (88%) - 
13 partii wygrał i 4 zremisował. Należy 
podkreślić, iż na pierwszej szachownicy 
grali najlepsi szachiści różnych krajów. 
Ten wspaniały wynik przyczynił się do 
sukcesu polskiej drużyny, która zajęła I 
miejsce i zdobyła tytuł mistrza świata. 
W 1932r., mając 50 lat, wycofał się z 
czynnego życia szachowego. Zmarł 
14 marca 1961r. A. Rubinstein był nie 
tylko jednym z największych szachistów 
świata, ale przyczynił się w znacznym 
stopniu do rozwoju teorii debiutów, gry 
środkowej i końcowej. Wiele wariantów 
debiutowych nosi jego imię. Wielkim 
uznaniem cieszyły się jego głębokie 
analizy gry środkowej, słynne są także 
jego analizy gry końcowej. Wiele wa-
riantów Rubinsteina grywa się do dziś. 
Powszechnie uznano, że wielką szkodą 
dla szachów jest fakt nienapisania przez 
A. Rubinsteina żadnej książki. Mię-
dzynarodowy Festiwal Szachowy im. 
Akiby Rubinsteina rozgrywany jest od 

1963 roku w Polanicy-Zdroju. W tym 
roku wzięli w nim udział (zresztą nie 
po raz pierwszy) zawodnicy z Lubska: 
Waldemar Szylko, Andrzej Rapiej
i Grzegorz Kołodziejski. W grupie B 
(seniorzy) zarówno W.Szylko, jak i 
A.Rapiej od początku zawodów poka-
zali, że są poważnymi kandydatami do 
zdobycia miejsc w czołówce. Znakomity 

finisz pozwolił W.Szylko zająć bardzo 
wysokie, piąte miejsce. Tuż za nim zna-
lazł się A.Rapiej. Prawdziwy maraton 
urządził sobie G.Kołodziejski, który 
postanowił zagrać jednocześnie w dwóch 
grupach. W grupie C (do rankingu elo 
2100, grana po południu), mimo dopiero 
61 numeru startowego, nasz zawodnik 
zdobył 5 punktów, zajmując 27 miejsce. 

Lepiej poradził sobie w turnieju poran-
nym (grupa D, do rankingu 2000), gdzie 
zgromadził 6 punktów i znalazł się na 9 
miejscu. Zwycięzcą całego memoriału 
został arcymistrz Sergei Ovsejevitsch. 
Gratulujemy serdecznie naszym za-
wodnikom! 

M.Sienkiewicz

Na kortach Stowarzyszenia Tenisa 
Ziemnego NET w Lubsku odbył 
się 29 sierpnia turniej deblowy pn. 
„Zakończenie wakacji”. Blisko 20 
zawodników walczyło najpierw w 
dwóch grupach a następnie w fazie 
play-off. Ostatecznie zwyciężyła 
para: Grzegorz Nadriczny i Wiesław 
Pałągiewicz. Serdecznie gratulujemy!

ms

STZ NET od lat organizuje 
cykliczne turnieje ►

Turniej 
tenisowy

TURNIEJ SZACHOWY IM. AKIBY RUBINSTEINA
W POLANICY-ZDROJU

Prezes Lubskiego Klubu 
Szachowego CAISSA Waldemar 

Szylko zajął V miejsce

Wspólne zdjęcie starej gwardii z zawodnikami Kado Górzyn 
i Budowlanych Lubsko przed derbami Gminy Lubsko.

Przyjaciele z boiska Przyjaciele z boiska
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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	9	(356)	2020	r.

Poziomo: 1. Górna granica, wy-
sokość lotu, 7. Joachim, historyk, 
numizmatyk, bibliotekarz (1786-
1861), 8. Brunatny barwnik, od 
mątwy, 9. Stolica Sudanu, 10. 
Miasto obwodowe na Ukrainie, 
nad rzeką ród, 11. Żrący siarkowy, 
14. Szkocki ród, 17. Strefa, 19. 
Rodzaj pszenicy, 20. Bierwiono, 
pal, 21. Cena akcji, 22. Wodna to 
grzybień, 23. Japońska ryżówka, 
24. Matka Kastora i Polluksa, 27. 
Znak, skinienie ręką, 31. Pokrywy 
palców samy, 32. Rymowana 
zagadka, 33. Dialekt, żargon, 34. 
Włoski kompozytor operowy 
"Cyrulik sewilski", 35. Potrawa 
wigilijna.
Pionowo: 1. Regina, piosenkar-
ka, 2. Dla skorumpowanego, 3. 
Racuch na talerzu, 4. Fryderyka, 
polska piosenkarka, 5. Orszak 
królewski, 6. Miasto w Grecji, na 
Poleoponezie, 12. Lis z bajki, 13. 
Kuzyn wilka, 15. Ulubiona zabaw-
ka dziewczynek, 16. Spanie poza 
domem, 18. Nacja, 23. Potocznie 
pielęgniarka, 25. Esencja, wyciąg, 
26. Włókno, rywalka wełny, 28. 
Dawniej szmele - technika zdo-
bienia wyrobów metalowych, 
29. Dramaturg - pesymista, 30. 
Nadzienie pierogów.
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4 5 6 Litery z kratek ze strzałką 
wpisane w kolumnę obok 
krzyżówki dadzą rozwiązanie, 
które należy przesłać na adres 
redakcji do 30 września 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

Rozwiązaniem krzyżówki z nr 7-8/354-355 ML jest hasło: "TURYSTYCZNE WOJAŻE".
Nagrody	wylosowali:	EWA	GRYZIEC	z	Lubska	oraz	KAZIMIERZ	POTOCKI	z	Górzyna.	Gratulujemy	i	zapraszamy	
do	redakcji	po	odbiór	nagród.

Nagrody konkursoweRozstrzygnięcie konkursu plastycznegoRozstrzygnięcie konkursu plastycznego
dla dzieci "Moje wspomnienie z wakacji"dla dzieci "Moje wspomnienie z wakacji"

Komisja Konkursowa złożona z członków Kolegium Redakcyjnego Magazynu Lubskiego przyznała wyróżnienia następującym osobom:
Zofii Grygiel, Oskarowi Przedpełskiemu oraz Aleksandrze Semczyszyn. Po odbiór nagród prosimy umawiać się telefonicznie pod nr 601-815-840. Serdecznie gratulujemy.  red.


