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W środę (30.09.2020) odbyło się posiedze-
nie XXIII Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej 
w Lubsku.
W obradach udział wziął Burmistrz Lubska 
Janusz Dudojć, Skarbnik Gminy Anna 
Górska, Sekretarz Gminy Iwona Poszwa, 
naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego 
oraz goście: Prezes Zarządu PKS Zielona 
Góra Sp. z o.o. Piotr Pasterniak, oraz 
Dyrektor ds. przewozów osobowych PKS 
Zielona Góra Sp. z o.o. Anna Rogowska.
Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia 
przez Burmistrza prezentacji dotyczącej 
kierunku w jakim powinien rozwijać się 
transport w Gminie Lubsko, aby przeciw-
działać wykluczeniu komunikacyjnemu, a 
tym samym wzmocnić rozwój miasta oraz 
całej gminy.
Udogodnienia w komunikacji, a bardziej 
konieczność to budowa II etapu obwodnicy 
Lubska, o którą nieustannie zabiega gmina. 
Prowadzone są rozmowy z Regionalną 
Dyrekcją Ochrony Środowiska, które zdają 
się iść w dobrą stronę. Przeciwdziałanie 
wykluczeniu to również doprowadzenie 
gazu do Górzyna, w sprawie tej również 
prowadzone są już działania - jak zapewnia 
Burmistrz.
Przedstawiciele PKS Zielona Góra podpi-
sali umowę z Polregio – polskim przedsię-
biorstwem transportowym, prowadzącym 
działalność w zakresie pasażerskich 
przewozów kolejowych. Powstało przez 

formalne wydzielenie z Polskich Kolei 
Państwowych. Przedsiębiorstwo należy 
do Agencji Rozwoju Przemysłu i samo-
rządów wszystkich województw, której 
celem jest właśnie walka z wykluczeniem 
komunikacyjnym. Celem jest taka organi-
zacja i połączenie transportu kolejowego 
z autobusowym, aby zapewnić pasażerom 
transport do dużych aglomeracji, lotnisk, 
itd. w jak najszybszym czasie. W związku 
z tym przygotowywana jest lista połączeń 
z Lubska. 
W kolejnym punkcie posiedzenia Bur-
mistrz przedstawił sprawozdanie ze swojej 
pracy w okresie międzysesyjnym. W 
tym czasie odbył wiele spotkań, m.in. 
dotyczących spraw budowy II etapu lub-
skiej obwodnicy, remontu dróg przy ul. 
Poznańskiej, ul. Wrocławskiej w kierunku 
do Budziechowa, ul. Kilińskiego czy ul. 
Głowackiego.
Spotkanie z Wojewodą Lubuskim Wła-
dysławem Dajczakiem zakończyło się 
podpisaniem umowy w sprawie finan-
sowania zadań związanych z rozwojem 
sieci ośrodków wsparcia. Gmina Lubsko 
otrzymała dofinansowanie w kwocie 930 
270 zł., na stworzenie nowej siedziby 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Lubsku, który będzie się mieścił na 
parterze w części budynku przy al. Wojska 
Polskiego 2a.
Odbyły się spotkania w temacie służby 

zdrowia, bezpieczeństwa oraz spraw doty-
czących sołectw z ich przedstawicielami. 
Podpisany został akt notarialny z przed-
stawicielami KTK Iwaniccy Sp. z o.o. na 
sprzedaż działki na strefie Górzyn. Przed-
stawiciele spółki w pierwszym etapie chcą 
przenieść na nowy teren dotychczasową 
działalność, a w kolejnym etapie planują 
rozszerzyć działalność o tartak i pozyski-
wanie własnego surowca, co przyczyni się 
do zwiększenia zatrudnienia. 
Burmistrz wziął udział w lokalnych 
festynach, pożegnaniu wakacji nad Za-
lewem Karaś, oraz uroczystościach pa-
triotycznych, tj. 100. Rocznicy Bitwy 
Warszawskiej oraz 76. Rocznicy Powstania 
Warszawskiego.
W lipcu zakończyła się adaptacja byłej 
przedszkolnej sali gimnastycznej przy ul. 
Tkackiej na archiwum zakładowe Urzędu 
Miejskiego w Lubsku. Udało się to po 10 
latach. Od stycznia 2011 roku obowiązują 
przepisy, które nakazują m.in., by lokal 
archiwum był usytuowany na parterze 
budynku z odpowiednią wytrzymałością 
stropów. Archiwum urzędu mieściło się w 
pomieszczeniach piwnicznych. We wrze-
śniu 2017 roku, Archiwum Państwowe 
w Zielonej Górze, w wyniku przeprowa-
dzonej kontroli wydało zalecenie, m.in. w 
zakresie dostosowania archiwum zakłado-
wego do wymogów wynikających z prze-

pisów. Brano pod uwagę różne lokalizacje, 
ostatecznie zdecydowano o przeniesieniu 
archiwum do sali gimnastycznej przy ul. 
Tkackiej.
Na początku września podpisany został 
protokół z kontroli prowadzonej przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Śro-
dowiska w Zielonej Górze dotyczącej 
sposobu wykonywania zadań określonych 
w programach ochrony powietrza i ich 
aktualizacjach oraz planach działań krót-
koterminowych. Protokół potwierdza, że 
działania ujęte dla strefy lubuskiej zostały 
wykonane.
Ponadto Komisarz Wyborczy wydał po-
stanowienie o odmowie przeprowadzenia 
referendum w sprawie odwołania Burmi-
strza Lubska i Rady Miejskiej w Lubsku 
z uwagi na niemożliwe do naprawienia 
wady wniosku. 
W planach jest również dokończenie re-
montu piętra w budynku po byłym USC 
oraz remont drogi przy ul. Transportowej 
z wykorzystaniem Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. 
W dalszej części sesji przewodniczący 
poszczególnych komisji Rady Miejskiej 
poinformowali o działaniach podejmowa-
nych w okresie międzysesyjnym.
W kolejnym punkcie obrad Rada podjęła 
szereg uchwał, m.in.
-  Podjęcie uchwały w sprawie nadania 

nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miej-
scowości Górzyn.
Głosowanie: ZA - 14 Radnych
- Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Lubsko.
Głosowanie : ZA 14 Radnych
- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 
Województwem Lubuskim, a Gminą Lub-
sko w sprawie współpracy przy realizacji 
zadania pn. Remont drogi wojewódzkiej 
nr 287 w Lubsku w ciągu ul. Wrocławskiej 
oraz w miejscowości Budziechów.
Głosowanie : ZA 14 Radnych
- Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia 
porozumienia międzygminnego dotyczą-
cego współdziałania Gmin wchodzących 
w skład aglomeracji Lubsko, przy realizacji 
zadania polegającego na aktualizacji obsza-
ru i granic aglomeracji Lubsko.
Głosowanie: ZA 14 radnych
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 
uchwały Budżetowej Gminy Lubsko na 
rok 2020
Głosowanie: ZA 14 radnych
- Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia 
zasad, na jakich przewodniczącemu organu 
wykonawczego jednostki pomocniczej 
będzie przysługiwała dieta.
Głosowanie: Za 11 Radnych, Przeciw 2 
Radnych,
W sprawach różnych podjęto m.in. tematy 
dotyczące bezpieczeństwa na drogach, 
braku odpowiedniej ilości miejsc parkin-
gowych w obrębie ”lokalnego ryneczku 
„, konieczności wycinki starodrzewia na 
cmentarzu w Lubsku. Radny Jarosław 
Bednarek zgłosił pomysł zorganizowania 
ponownego już protestu mieszkańców 
Lubska, który ma być wspólnym głosem 
poparcia w sprawie budowy II etapu ob-
wodnicy miasta. Akcja przeprowadzona 
ma być na odcinku ul. Wrocławskiej. 
Temat ma być również poruszony pod-
czas spotkania z przedstawicielami Dróg 
Wojewódzkich. 
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SESJA ZWYCZAJNA RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU

Sesja Rady Miejskiej w Lubsku. Obrady otworzył Przewodniczący
Marek Gutowski

Radni i goście obradowali z zachowaniem reżimu sanitarnego

 POLITYKA  POLI TYK A 

Spis rolny przeprowadzany jest na teryto-
rium RP w terminie od 1 września do 30 
listopada 2020 r., według stanu na dzień 
1 czerwca 2020 r. Spis obejmie zasięgiem 
równocześnie cały kraj.
Spisywane są gospodarstwa, które 1 
czerwca br. prowadziły działalność 
rolniczą.
PSR realizowany jest jako badanie pełne, 
skierowane do gospodarstw rolnych, 
osób fizycznych oraz osób prawnych i 
jednostek organizacyjnych niemających 
osobowości prawnej.
Zakres, formę i tryb przeprowadzenia 
spisu, tryb prac związanych z przygoto-
waniem i opracowaniem wyników spisu 
reguluje Ustawa o powszechnym spisie 
rolnym w 2020r. przyjęta przez Prezyden-
ta RP. Udział w spisie jest obowiązkowy. 
Brak udziału w spisie rolnym może skut-
kować nałożeniem kary grzywny okre-
ślonej w ustawie o statystyce publicznej.
W spisie rolnym są pytania m.in. o 
powierzchnię gruntów i liczbę zwierząt 
gospodarskich, uprawy rolne i ogrodnicze. 
Zbierane są dane o liczbie ciągników, 
maszyn rolniczych i budynków gospo-
darskich, ale tylko tych związanych z pro-

wadzoną produkcją rolniczą. Formularz 
spisowy jest podzielony na 11 działów.
W spisie nie będą pytali o:
• majątek rolników - podmiotem 
spisu jest gospodarstwo rolne.  Pytamy o 
składowe elementy gospodarstwa rolnego 
(procentową ilość, a nie ich wartość).
• zarobki rolników, czy wartości 
przychodów – zbierane są informacje o 
wkładzie pracy w gospodarstwo rolne 
przy prowadzeniu produkcji rolniczej oraz 
o fakcie prowadzenia w gospodarstwie 
również działalności pozarolniczej. Cho-
dzi o przybliżone podanie, jaką część (w 
%) dochodów stanowią dochody z prowa-
dzonej działalności rolniczej, działalności 
pozarolniczej, pracy najemnej i źródeł 
niezarobkowych, takich jak emerytury i 
renty. 
• sprzedawane przez gospo-
darstwa rolne produkty - tylko o to, czy 
gospodarstwo rolne w ogóle prowadzi 
sprzedaż produktów rolnych. Oczekiwana 
jest odpowiedź TAK lub NIE.

W związku z powyższym – spis rolny re-
alizowany będzie poniższymi metodami:
-   za pośrednictwem wywiadu bezpośred-

niego z rachmistrzem.
Zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego 
Komisarza Spisowego od 10 października 
br. istnieje  możliwość  przeprowadzania 
spisu rolnego przez rachmistrzów w for-
mie wywiadów bezpośrednich z respon-
dentami. Przeprowadzanie spisu rolnego 
tą metodą będzie realizowane z zacho-
waniem  wszystkich zaleceń sanitarnych. 
O metodzie przeprowadzenia wywiadu 
(przez telefon lub bezpośrednio u respon-
denta) decyduje każdorazowo Zastępca 
Wojewódzkiego Komisarza Spisowego w 
porozumieniu z rachmistrzem spisowym.
Jeżeli respondent ze względu na sytu-
ację epidemiczną wyraża obawę przed 
bezpośrednim kontaktem, rachmistrz 
poinformuje go o obowiązku udziału w 
spisie, który może być zrealizowany w 
formie wywiadu telefonicznego.
W przypadku gdy rachmistrz pozyska 
informację, że użytkownik gospodarstwa 
rolnego jest objęty kwarantanną lub izo-
lacją domową wywiad będzie przeprowa-
dzony przez telefon.

 -  samospisu internetowego, poprzez 
formularz spisowy dostępny na stronie 

https://spisrolny.gov.pl 
Przez Internet można się spisać od 1 
września do 30 listopada 2020r. Rolnicy, 
którzy nie poosiadają dostępu do Internetu 
lub mają trudności z wypełnieniem formu-
larza, mogą skorzystać również z metody:
 -  samospisu przez telefon, dzwoniąc na 
infolinię spisową (tel. 22 279 99 99)
Przez infolinię spisową można się spisać 
od 1 września do 30 listopada 2020r.
-  bezpośrednio w najbliższym urzędzie 
gminy lub urzędzie statystycznym
Każdy urząd gminy i urząd statystyczny 
w województwie jest zobowiązany do 
udostępnienia miejsca do samospisu dla 

rolników. W Gminie Lubsko stanowisko 
komputerowe dostępne jest w Urzędzie 
Miejskim przy ul. Powstańców Wlkp. 1, 
w Wydziale Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska pok. 24. 
W ramach metod uzupełniających spisu z 
rolnikami będą kontaktować się rachmi-
strzowie spisowi. Jeżeli z użytkownikiem 
gospodarstwa skontaktuje się rachmistrz 
spisowy, rolnik ma obowiązek udzielić 
rachmistrzowi odpowiedzi na pytania z 
formularza spisowego.

A-M
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ROLNIKU! SPI(E)SZ SIĘ!

Pragniemy poinformować, 
iż JST Lubsko jako jedna z 
dziewięciu Gmin w Polsce 
otrzymała wyróżnienie 
na XVIII Samorządowym 
Forum Kapitału i Finansów 
w Katowicach za 
innowacyjne działania we 
wdrażaniu nowoczesnych 
rozwiązań edukacyjnych.

Jest to bardzo duży sukces, którym pra-
gniemy się podzielić. Gmina Lubsko z 
inicjatywy Burmistrza 
Janusza Dudojcia oraz 
Naczelnika Wydzia-
łu Edukacji i Spraw 
Społecznych Elżbiety 
Haściło jako jedna z 
pierwszych w Polsce 
podjęła prewencyj-
ne działania mające 
na celu zapewnienie 
odpowiedniej jakości 
kształcenia w przypad-
ku wprowadzenia obo-
wiązku nauki zdalnej.
Gmina Lubsko przy-
stąpiła do projek-
tu, dzięki któremu 
wszystkie gminne 
szkoły podstawowe 
wprowadzają obecnie 
jednorodny system do 
pracy zdalnej - Micro-
soft Office 365. Prace 
nad tym są juz bardzo 
zaawansowane. Do-
datkowo w ramach 
projektu przeszkolono 

dyrektorów, a także wszystkich na-
uczycieli. Działania te mają zapewnić 
nauczycielom, uczniom, a także rodzi-
com maksymalizację komfortu i jakości 
nauczania w przypadku wprowadzenia 
nauki zdalnej, bądź hybrydowej. Wyróż-
nienie z rąk Kierownika ds. Projektów 
JST Ośrodka Rozwoju Kompetencji 
Edukacyjnych Magdaleny Birszel, ode-
brali Burmistrz Lubska Janusz Dudojć 
wraz z Naczelnikiem Wydziału Edukacji 
i Spraw Społecznych Elżbietą Haściło.

UM

Wyróżnienie dla 
Gminy Lubsko

Jak co roku, tak i w tym 
złota jesień to czas, 
w którym w Lubsku 
uroczyście obchodzone 
są Złote Gody oraz Dni 
Seniora. Tradycją już 
stało się, uczczenie i 
uhonorowanie małżeństw 
z dorobkiem 50-lecia 
pożycia. 

Pary podczas uroczystej gali w Lub-
skim Domu Kultury, raz jeszcze 
wypowiedziały przed sobą słowa 
przysięgi małżeńskiej, której dotrzy-
mania po raz pierwszy przyrzekali so-
bie na ślubnym kobiercu 50 lat temu. 
Burmistrz Lubska Janusz Dudojć oraz 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Beata Kowalska, uhonorowali jubi-
latów orderami oraz legitymacjami 
i listami gratulacyjnymi z Kancelarii 
Prezydenta RP, potwierdzającymi ten 
piękny staż wspólnego życia. 
Pół wieku trwania w małżeństwie jest 
niewątpliwie powodem do dumy, bo 
taki wynik osiągają nieliczni. Okre-
ślenie „złote” dla tej rocznicy nie jest 
przypadkowe. To bardzo szlachetna 
nazwa, która symbolizuje wysoką 
wartość, jaką osiąga pięćdziesię-
cioletnie małżeństwo. Wytrwanie w 
sformalizowanym związku tak długi 
czas zasługuje na podziw! 

Jest to możliwe – czego dowiodły 
pary, które przybyły by uczcić staż 
wspólnego życia.
W tym roku honorowe odznaczenia 
przyjęli Państwo: Franciszka i Adolf 
Dudek, Halina i Ryszard Duszyńscy, 
Janina i Ryszard Kałużni, Maria i 
Waldemar Kielczyk, Wanda i Andrzej 
Maludy, Barbara i Józef Mikołajczyk, 
Wanda i Władysław Miszczuk, Janina 
i Adam Momot, Maria i Jerzy Piotro-
wicz, Krystyna i Roman Prokopowicz, 
Wanda i Jerzy Więckowicz, Zofia 
i Ryszard Wiktorscy, Teresa i Jan 
Wilańscy oraz Teresa i Józef Wójcik.
Gratulujemy i życzymy kolejnych 
lat w zdrowiu, miłości i wzajemnym 
szacunku.

Jaki jest ich sekret?
Małżonkowie obchodzący złote gody, 
często pytani są o receptę na udany i 
długoletni związek. Odpowiedź jest 
prosta – trzeba chcieć! Wspierać 
się, wybaczać sobie i iść przez życie 
razem, bo miłość to nie tylko piękne 
chwile, to też smutek, który można 
z kimś dzielić. Być razem to sztuka: 
kompromisu, wybaczania, dawania, 
zrozumienia. To rozmowa, a czasami 
wspólne milczenie. Miłość to dar, 

należy go przyjąć i dzielić się nim.

 „Miłość Ci Wszystko Wybaczy”
Pod takim hasłem odbył się z tej 
pięknej okazji koncert Zespołu Strauss 
Ensemble, który tworzą muzycy z Fil-
harmonii Świętokrzyskiej im. Oskara 
Kolberga z Kielc.
Muzycy przenieśli wszystkich obec-
nych na uroczystości w świat muzyki, 
uruchamiając pokłady wrażliwości 
oraz wspomnień, wywołując tym 
uśmiech, a może i łzę wzruszenia. 

Bogaty repertuar utworów na forte-
pian, perkusję, skrzypce, klarnet, kon-
trabas, flet czy wiolonczelę dopełniał 
jedynie przepiękny sopran wokalistki, 
która z niebywałą lekkością poruszała 
się między stylami muzycznymi.
Koncert rozpoczął się od wykonania 
przez muzyków Poloneza - motywu 
z filmu „Pan Tadeusz”, następnie 
zabrzmiało „Tango d’Amore” znane 
jako motyw muzyczny z filmu „Na 
kłopoty Bednarski” Henryka Kuź-
niaka. Zabrzmiał również „Walc Bar-
bary” z filmu „Noce i Dnie”, „Petite 
Fleur-Mały kwiatek”, „Lata 20ste, 
lata 30ste”, czy Tango „Rebeka” z 
ekranizacji „Morskie Oko”.

Widownia znając słowa takich szla-
gierów jak: „Miłość Ci Wszystko 
Wybaczy” , „Ja się boje sama spać”, 
czy „Już nie zapomnisz mnie z filmu 
”Niezapomniana Melodia”, dała się 
porwać chwili, śpiewając razem z 
artystami.

Impreza nie miała by tak pięknej 
muzycznej oprawy, gdyby nie spon-
sorzy tj.: Rafał Rafalski właściciel 
Przychodni weterynaryjnej Dr ZOO 
z Lubska, Lubskie Wodociągi i Kana-
lizacja oraz Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Lubsku.

A-M

Inauguracja obchodów
„Złotych Godów”
oraz „Dni Seniora”
w Lubskim Domu Kultury.

Państwo Maria i Waldemar Kielczyk

Państwo Wanda i Jerzy Więckowicz

Państwo Zofia i Ryszard WiktorscyZespół Strauss Ensemble
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ĆWICZENIA STRAŻAKÓW 
JRG LUBSKO W ZAKŁADZIE 
PRODUKCYJNYM W GÓRZYNIE
W dniu 10 września 2020 roku miały 
miejsce ćwiczenia w zakładzie pro-
dukcji drzewnej w Górzynie. Strażacy 
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w 
Lubsku ćwiczyli wariant pożaru, któ-
ry powstał w pomieszczeniu, gdzie 
znajduje się sprężarka z agregatem 
zasilającym linię produkcyjną sprzę-
tu pneumatycznego. Zaaranżowana 
sytuacja polegała na tym, że jeden 
z pracowników uległ wypadkowi, 
a wewnątrz znajdowała się butla z 
gazem. Ćwiczono pozorację pożaru, 
którą połączono z koniecznością 
ewakuacji personelu zakładu. Po-
wyższe ćwiczenia miały na celu 
sprawdzenie znajomości zasad 
postępowania w sytuacji alarmu, 
związanego z realnym zagrożeniem 
oraz ocenę tego, jak osoby funkcyjne 

radzą sobie ze sprawnym i bezpiecz-
nym wyprowadzaniem pracowników 
z obiektów. Strażacy mieli okazję 
zapoznać się ze specyfiką obiektu, 
rozmieszczeniem pomieszczeń, 
instalacji oraz wzmocnić swoje umie-
jętności zawodowe.

*
UWAGA! DOTYCZY SZKOLENIA 
PODSTAWOWEGO OSP
W dniu 26 września 2020 r. w Ko-
mendzie Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Żarach odbyło się 
spotkanie organizacyjne w sprawie 
szkolenia podstawowego dla stra-
żaków ratowników OSP. Podczas 
spotkania zostały omówione zasady 
szkolenia. Kursanci są zobowiązani 
zrealizować szkolenie i zaliczyć te-
sty we własnym zakresie na www.
platforma.wint.pl – platforma szko-
leniowa dla OSP wg poniższych 
wytycznych. I. Zrealizować w 100% 

niżej wymienione kursy dostępne 
na platformie edukacyjnej www.

platforma.wint.pl: 1. Szkolenie BHP, 
2. Szkolenie podstawowe cz. I, 3. 
Szkolenie podstawowe cz. II, 4. 
Ratownictwo techniczne. II. Zaliczyć 
testy egzaminacyjne na min.60% 
na www.platforma.wint.pl z nastę-
pujących szkoleń: szkolenie bhp, 
szkolenie podstawowe cz.1, szkole-
nie podstawowe cz.2, ratownictwo 
techniczne. III. Dostarczyć do KP PSP 
w Żarach do kierownika szkolenia 
potwierdzenie zaliczenia w/w te-
stów (raport wygenerowany z www.
platforma.wint.pl). Wydruk (pocztą, 
osobiście) lub plik pdf na adres p.bre-
la@straz.zary.pl.IV. Termin realizacji: 
do 03.11.2020 r. Kursanci, którzy nie 
wykonają punktów I-IV w wyzna-
czonym terminie zostaną skreśleni 
z listy słuchaczy. W celu weryfikacji 
zdobytej wiedzy zostanie przepro-
wadzony test zaliczeniowy składają-
cy się z 30 pytań w zakresie szkolenia 

(niezależny test od testu zaliczonego 
na platformie edukacyjnej www.
platforma.wint.pl). Zaliczenie testu 
jest warunkiem dopuszczenia do re-
alizacji części praktycznej szkolenia. 
Test należy napisać na najbliższych 
zajęciach praktycznych 07.11.2020 
r. Kierownik szkolenia ma podgląd 
administracyjny uczestników szko-
lenia (stopień realizacji kursów oraz 
zdanie egzaminów). A oto harmono-
gram części praktycznej szkolenia 
podstawowego OSP. 07.11.2020 
test/praktyka JRG Żary, 08.11.2020 
praktyka JRG Żary, 14.11.2020 
praktyka JRG Lubsko, 15.11.2020 
praktyka JRG Żary, 21.11.2020 OSZ 
Świebodzin – komora dymowa, 
22.11.2020 praktyka JRG Lubsko, 
05.12.2020praktyka JRG Lubsko, 
06.12.2020 egzamin KP PSP Żary. 

Opr. M.Sienkiewicz

KRONIKA STRAŻACKA

„ROZWIĄZANIE UMOWY Z 
WINY PRACODAWCY”

	 Umowa	o	pracę,	zwłaszcza	w	
dzisiejszych	czasach,	nie	jest	dana	raz	na	
zawsze.	Możliwe	są	jej	modyfikacje	czy	
też	rozwiązanie.	Umowę	o	pracę	można	
rozwiązać	za	wypowiedzeniem,	ale	też	
i	bez	niego.	Ogólnie	wiadomym	jest	to,	
że	bez	wypowiedzenia	umowę	może	
rozwiązać	pracodawca	w	sytuacji	zawi-
nionych	przez	pracownika.	Jak	stanowi	
art.	52	§	1	kodeksu	pracy	pracodawca	
może	 rozwiązać	umowę	o	pracę	bez	
wypowiedzenia	z	winy	pracownika	w	
razie:
1)ciężkiego	naruszenia	przez	pracownika	
podstawowych	obowiązków	pracow-
niczych;
2)popełnienia	przez	pracownika	w	czasie	
trwania	umowy	o	pracę	przestępstwa,	
które	uniemożliwia	dalsze	zatrudnianie	
go	na	zajmowanym	stanowisku,	 jeżeli	
przestępstwo	jest	oczywiste	lub	zostało	
stwierdzone	prawomocnym	wyrokiem;
3)zawinionej	przez	pracownika	utraty	
uprawnień	koniecznych	do	wykonywania	
pracy	na	zajmowanym	stanowisku.	
	 Nie	każdy	jednak	wie,	że	roz-

wiązanie	umowy	bez	wypowiedzenia	jest	
bronią	obosieczną,	która	może	dosięgnąć	
tak	pracownika	jak	i	pracodawcę.	Zgodnie	
z	art.	55	§	1	kodeksu	pracy	
pracownik	może	rozwiązać	umowę	o	
pracę	bez	wypowiedzenia,	jeżeli	zostanie	
wydane	orzeczenie	lekarskie	stwierdza-
jące	szkodliwy	wpływ	wykonywanej	pra-
cy	na	zdrowie	pracownika,	a	pracodawca	
nie	przeniesie	go	w	terminie	wskazanym	
w	orzeczeniu	lekarskim	do	innej	pracy,	
odpowiedniej	ze	względu	na	stan	jego	
zdrowia	 i	kwalifikacje	zawodowe.	Ko-
lejną	sytuacją	w	której	pracownik	 jest	
uprawniony	do	rozwiązania	umowy	bez	
wypowiedzenia	jest	zgodnie	z	art.	55	§	11	
kodeksu	pracy,	gdy	pracodawca	dopuścił	
się	ciężkiego	naruszenia	podstawowych	
obowiązków	wobec	pracownika.
	 „Najczęściej	ciężkie	naruszenie	
podstawowych	obowiązków	przez	pra-
codawcę	związane	jest	z	naruszeniem	
obowiązku	wypłaty	wynagrodzenia.	
Początkowo	stanowisko	SN	było	w	tym	
zakresie	nadmiernie	rygorystyczne	dla	
pracodawcy.	 I	 tak,	według	wyroku	z	
4.04.2000	r.,	I	PKN	516/99,	OSNAPIUS	
2001/16,	poz.	516,	pracodawca,	który	
nie	wypłaca	w	terminie	całości	wynagro-

dzenia,	ciężko	narusza	swój	obowiązek	
z	winy	umyślnej,	choćby	z	przyczyn	nie-
zawinionych	nie	uzyskał	środków	finan-
sowych	na	wynagrodzenia.	Późniejsze	
orzecznictwo	SN	złagodziło	ten	pogląd.	
Przykładowo	w	wyroku	z	27.07.2012	
r.,	I	PK	53/12,	OSNP	2013/15–16,	poz.	
173,	SN	stwierdził,	 że	 sporadyczne	
niewypłacenie	drobnej	 części	wyna-
grodzenia	nie	jest	ciężkim	naruszeniem	
podstawowego	obowiązku	pracodawcy,	
przy	czym	dla	oceny,	czy	ta	część	 jest	
drobna,	powinno	się	ją	porównać	z	całym	
wynagrodzeniem	pracownika.	Natomiast	
według	wyroku	z	6.03.2008	 r.,	 II	PK	
185/07,	OSNP	2009/13–14,	poz.	170,	z	
reguły	pracodawcy	nie	można	przypisać	
ciężkiego	naruszenia	podstawowych	
obowiązków	wobec	pracownika,	 jeżeli	
nie	wypłaca	określonego	 składnika	
wynagrodzenia	za	pracę,	którego	przy-
sługiwanie	 jest	sporne,	a	pracodawca	
uważa	w	oparciu	o	usprawiedliwione	
argumenty	roszczenie	pracownika	za	
nieuzasadnione.	 (...)	Podstawą	rozwią-
zania	umowy	przez	pracownika	może	
być	także	ciężkie	naruszenie	podstawo-
wych	obowiązków	przez	pracodawcę	
powodujące	naruszenie	innych	istotnych	

interesów	majątkowych	pracownika	
lub	naruszenie	 jego	dóbr	osobistych.”	
(Jaśkowski	Kazimierz,	Maniewska	Eliza,	
Komentarz	aktualizowany	do	Kodeksu	
pracy	Opublikowano:	LEX/el.	2020).	
	 Jeżeli	umowa	bez	wypowie-
dzenia	została	przez	pracownika	rozwią-
zana	w	wyniku	uzasadnionych	przyczyn,	
to	przysługuje	mu	odszkodowanie	w	
wysokości	wynagrodzenia	 za	okres	
wypowiedzenia.	W	przypadku	rozwią-
zania	umowy	o	pracę	zawartej	na	czas	
określony	odszkodowanie	przysługuje	
w	wysokości	wynagrodzenia	za	czas,	do	
którego	umowa	miała	trwać,	nie	więcej	
jednak	niż	za	okres	wypowiedzenia.		
	 Pracownik	 rozwiązać	umo-
wę	o	pracę	bez	wypowiedzenia	może	
w	 terminie	miesiąca	od	okoliczności	
uzasadniającej	 rozwiązanie	umowy.	
Rozwiązanie	umowy	po	tym	terminie	z	
winy	pracodawcy	nie	będzie	skuteczne.	
Zgodnie	z	art.	55	§	2	kodeksu	pracy	
oświadczenie	pracownika	o	rozwiąza-
niu	umowy	o	pracę	bez	wypowiedzenia	
powinno	nastąpić	na	piśmie,	z	podaniem	
przyczyny	uzasadniającej	rozwiązanie	
umowy.	
	 Pamiętać	 jednak	należy,	że	

taka	forma	rozwiązania	umowy	o	pracę	
jest	 formą	szczególną,	 którą	należy	
stosować	 jedynie	w	uzasadnionych	
przypadkach.	Nie	można	w	 jej	 trybie	
rozwiązać	umowy	np.	tylko	po	to	aby	
uniknąć	konieczności	pracy	przez	okres	
wypowiedzenia.	Niezasadne	rozwiąza-
nie	przez	pracownika	umowy	o	pracę	w	
tym	trybie	może	powodować	dla	niego	
dość	przykre	konsekwencje.	Jak	stanowi	
bowiem		art.	611	kodeksu	pracy	w	razie	
nieuzasadnionego	 rozwiązania	przez	
pracownika	umowy	o	pracę	bez	wypo-
wiedzenia	na	podstawie	art.	55	§	11,	
pracodawcy	przysługuje	roszczenie	o	od-
szkodowanie.	O	odszkodowaniu	orzeka	
sąd	pracy.	Odszkodowanie	to	przysługuje	
w	wysokości	wynagrodzenia	pracownika	
za	okres	wypowiedzenia.	W	przypadku	
rozwiązania	umowy	o	pracę	zawartej	na	
czas	określony,	odszkodowanie	przysłu-
guje	w	wysokości	wynagrodzenia	za	czas,	
do	którego	umowa	miała	trwać,	nie	wię-
cej	jednak	niż	za	okres	wypowiedzenia.

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.
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Strażacy przeprowadzili ćwiczenia w zakładzie produkcyjnym w Górzynie

Trwa szkolenie dla strażaków OSP

	W	GMINIE	

KRONIKA POLICYJNA
We wrześniu przeprowadzono 275 interwencji 
zgłoszonych przez mieszkańców miasta i gminy 
Lubsko. Widać wyraźną tendencję spadkową 
w stosunku do miesięcy wakacyjnych o około 
100 interwencji miesięcznie. Nie oznacza to 
jednak, że policjanci mają mniej pracy. Na 
gorącym uczynku zatrzymano 6 sprawców 
przestępstw(m.in. kradzieży, nietrzeźwych kieru-
jących,), 3 osoby poszukiwane do odbycia kary 
pozbawienia wolności; 3 osoby doprowadzono 
do wytrzeźwienia. Ujawniono 79 sprawców 
wykroczeń, najwięcej z kategorii bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym(25) i ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości(16). Większość spraw zakończono 
na miejscu nałożeniem mandatu lub pouczeniem. 
Skierowano 25 wniosków o ukaranie do sądu, 
głównie przeciwko występkom drobnych kra-
dzieży i zakłóceniom porządku. Odnotowano 25 
zdarzeń drogowych, w tym dwa zakwalifikowa-
ne jako wypadki drogowe. Jako główne przyczy-
ny można podać nieustąpienie pierwszeństwa, 
zdarzenia ze zwierzyną leśną (w ciągu drogi 
wojewódzkiej 289) oraz niezachowanie bez-
piecznej odległości od poprzedzającego pojazdu.

*
Ciekawe zgłoszenie otrzymali policjanci na 
początku września. Mieszkanka Lubska za-
wiadomiła, że została wykorzystana przez 
przypadkowo poznanego przez portal randkowy 
mężczyznę. Na randkę udali się samochodem w 
ustronne miejsce w obecności jej koleżanki. Jak 
się jednak okazało, to koleżanka nawiązała bar-
dzo bliską znajomość z tym mężczyzną. Tamci 
odjechali wspólnie, a zgłaszająca pozostała 
sama na miejscu. Potem przyznała, że to ona się 
w nim zakochała, więc wymyśliła z zazdrości, 
że powiadomi służby o gwałcie. Całą historię 
miłosną zakończył 500-złotowy mandat.

*
Policjanci ujawniają coraz więcej osób kieru-
jących pod wpływem środków zabronionych. 
W dniu 12 września, w godzinach porannych 
na jeden ze stacji paliw zatrzymano młodego 
mężczyznę, który poruszał się samochodem 
osobowym. Jego stan psychofizyczny ewidentnie 
wskazywał, że jest on pod wpływem działania 
jakichś środków. Tester narkotykowy wykazał 
wynik pozytywny w kierunku obecności tzw. 
opiatów. Pobrana do analizy krew potwierdziła, 
że mężczyzna popełnił przestępstwo z art. 178 a 
paragraf 1 kk. Ponadto, w trakcie sprawdzania 
w policyjnych bazach danych okazało się, że 
posiada on czynny zakaz prowadzenia pojaz-
dów mechanicznych. Dodatkowo, pojazd nie 
posiadał ubezpieczenia OC. Mężczyźnie, obok 
kary pozbawienia wolności i wysokiej grzywny, 
grozi również znaczna kara finansowa, nakładana 
przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

*
W połowie września dzielnicowi z lubskiego 
komisariatu, patrolując rejon miejscowości 
Nowiniec, zauważyli pojazd marki Opel Astra 
i postanowili zatrzymać jego kierowcę do kon-
troli drogowej. Po sprawdzeniu w systemach 
policyjnych okazało się, że kierujący posiada 
dwa czynne zakazy prowadzenia pojazdów 
mechanicznych. Zachowanie mężczyzny wska-
zywało również na to, że może on znajdować się 
pod działaniem narkotyków. Przeprowadzony 
test potwierdził te przypuszczenia. Do dalszych 
badań laboratoryjnych pobrana została krew. Z 
32-latkiem podróżował jeszcze pasażer, który – 
jak się okazało - posiadał narkotyki. Tym razem 
tester wskazał, że jest to heroina. Narkotyki 
zostały zabezpieczone do dalszych badań. Obaj 
mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Kolej-
nego dnia zostali przesłuchani. Pasażer odpowie 
za posiadanie narkotyków, za co grozi do 3 lat 
pozbawienia wolności, natomiast kierujący za 
złamanie zakazu oraz kierowanie pod wpływem 
narkotyków. Może mu grozić nawet do 5 lat 
pozbawienia wolności.

*
Policjanci służby kryminalnej prowadzą szereg 
działań, między innymi operacyjnych. Dzięki 
nim poszukiwani, którzy ukrywają się przez długi 
czas, zazwyczaj za granicą naszego kraju, trafiają 
finalnie za kratki. Podobnie było w przypadku 
poszukiwanego trzema listami gończymi, aktu-
alnie 52-letniego mieszkańca powiatu żarskiego. 

Mężczyzna wyjechał za granicę, gdzie ukrywał 
się przez 15 lat. Funkcjonariusze kryminalni z 
lubskiego komisariatu nie odpuścili, wykonując 
szereg działań, zmierzających w konsekwencji 
do zatrzymania poszukiwanego. W sobotę (26 
września) zatrzymali mężczyznę, który po 15 
latach przyjechał do Polski i przebywał w wy-
najętym mieszkaniu. 
Z komisariatu trafił do zakładu karnego, gdzie 
spędzi kilkanaście miesięcy za kradzieże i kra-
dzieże z włamaniem.

*
We wrześniu, w jednej z okolicznych miej-
scowości w godzinach wieczornych pod sklep 
podjechał kierujący motorowerem. Postawił 
swój pojazd tak feralnie, że przewrócił się on 
na zaparkowany obok samochód. W związku z 
powyższym na miejsce został wezwany patrol 
policji. W trakcie podjętych czynności okazało 
się, że pechowy użytkownik motoroweru jest pod 
wpływem alkoholu. Jego zawartość w wydy-
chanym powietrzu wynosiła ponad 1.8 promila. 
Dodatkowo pojazd nie posiadał ważnych badań 
technicznych. Za kierowanie motorowerem męż-
czyzna odpowie zgodnie z przepisami kodeksu 
karnego, ponieważ jest to pojazd mechaniczny.

*
W niedzielę (04.10) po południu do dyżurnego 
lubskiego Komisariatu Policji wpłynęło zgło-
szenie o zaginięciu dziewczyny. Z uzyskanych 
informacji wynikało, że przesłała wiadomość 
esemesową do brata i koleżanki mówiącą w 
treści o tym, że chce odebrać sobie życie w lesie. 
Komendant Powiatowy Policji w Żarach ogłosił 
alarm i rozpoczęła się akcja poszukiwawcza. 
Natychmiast do działań przystąpili policjanci 
z Komisariatu Policji w Lubsku, wsparci przez 
funkcjonariuszy kryminalnych 
z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie 
Wielkopolskim, Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą 
w Lubsku oraz Ochotniczą Straż Pożarną z 
Chocicza i Brodów. Zaangażowano do dzia-
łań przewodnika z psem tropiącym, a także 
wykorzystano kamerę termowizyjną z uwagi 
na zapadający zmrok. Równolegle wspólnie z 
rodziną i osobami zamieszkującymi w pobliżu 
sprawdzano punkty, w których mogła przeby-
wać kobieta. Tuż przed godziną 20-tą policjanci 
ponownie udali się do miejsca zamieszkania 
kobiety. Drzwi były zamknięte od środka. Po ich 
wyważeniu i wejściu do mieszkania odnaleziono 
zaginioną, która leżała w łóżku. Kobieta była 
przytomna, jednakże nie można było nawiązać 
z nią kontaktu. Dzięki szybkim działaniom służb, 
pomoc przyszła na czas i dziewczyna trafiła pod 
specjalistyczną opiekę medyczną.

*
Niestety pomimo licznych apeli w dalszym 
ciągu wiele osób pada ofiarami oszustwa na 
tzw. BLIKA. Bardzo często zgłaszają się rów-

nież osoby oszukane 
za pośrednictwem 
OLX lub podobnych 
portali. Pamiętajmy o 
przebiegłości prze-
stępców, którym nie 

wystarczają już metody na tzw. „policjanta”, 
„prokuratora”, „pracownika opieki społecznej”, 
„gazownika”, „amerykańskiego żołnierza” czy 
„arabskiego księcia”. W ostatnim miesiącu 
jako nowość pojawiły się próby wyłudzenia 
pieniędzy za pomocą groźby udostępnienia 
wstydliwych, nagich zdjęć lub nagrań. Najczę-
ściej ofiarami padają mężczyźni. Nawiązują 
oni internetową znajomość z kobietą, która 
„podpuszcza” ich do wysyłania nagich zdjęć lub 
filmów albo ogląda pokrzywdzonego na „żywo” 
na czacie. Po czym żąda przelania pieniędzy i 
straszy, że jeśli ich nie otrzyma to uzyskane w 
sposób nielegalny treści wyśle do znajomych 
lub rodziny ofiary. Pomysłowość przestępców 
nie zna granic. Policjanci apelują o zachowanie 
ostrożności i rozwagi.

*
Sezon na grzybobranie rozpoczął się na dobre. 
W lasy ruszyli wszyscy ci, którzy jesień koja-
rzą właśnie ze zbieraniem grzybów. Z reguły 
te eskapady kojarzone są z formą przyjemnie 
spędzonego czasu wolnego na łonie natury, 
która przy okazji obdarowuje nas smakiem naj-
lepszych gatunków grzybów. Dodając do tego 
piękno lubuskich lasów oraz uroczą, jesienną 
aurę rodzi się duża pokusa i atrakcja, co jest 
zrozumiałe. Korzysta z tych walorów wielu, ale 
powstaje zagrożenie dotyczące osób starszych, 
którzy bardzo często tracą orientację w terenie 
lub słabną. Aby uniknąć takich sytuacji, które 
mogą zakończyć się tragicznie, przypominamy 
o kilku zasadach bezpieczeństwa w czasie grzy-
bobrania: Starajmy nie wybierać się do lasu w 
pojedynkę. Jeśli jednak zdarzy się, że idziemy 
sami na grzybobranie, nasi bliscy powinni 
wiedzieć, gdzie się znajdujemy. Podajmy im 
też przybliżony czas powrotu; Jeśli wybieramy 
się do lasu w towarzystwie, nie oddalajmy się 
od tych osób. Pozostańmy z nimi w kontakcie 
wzrokowym; Kiedy rezygnujemy z grzybobra-
nia, poinformujmy o tym osoby, z którymi 
jesteśmy, jak i kogoś z bliskich; Kontrolujmy 
i zapamiętujmy punkty odniesienia, elementy 
charakterystyczne w danym terenie, aby bez 
problemu znaleźć drogę powrotną do miejsca, 
z którego wyruszyliśmy; Zabierzmy ze sobą 
naładowany telefon komórkowy oraz latarkę, 
które w momencie zagubienia w lesie mogą 
okazać się bardzo pomocne. Telefon możemy 
wykorzystać do wezwania pomocy. Pomoże 
również odczytać naszą lokalizację oraz mo-
żemy skorzystać z aplikacji telefonu, która 
wskazuje naszą lokalizację rodzinie, jak również 
wzywanym służbom ratunkowym; Pamiętaj-
my, że elementy odblaskowe czy jasny strój 
mogą okazać się bardzo pomocne w razie akcji 
poszukiwawczej; Jeśli nie znamy terenu, nie 
oddalajmy się zbyt daleko od swoich pojazdów, 

stacji czy przystanków kolejowych; Wybierajmy 
wczesną porę dnia na wędrówkę po lesie, nie po 
zmierzchu. Okres kończącego się lata i początek 
jesieni to czas, kiedy w nocy temperatura jest 
niska i może być wtedy zagrożone nasze życie 
lub zdrowie; Zachowajmy środki ostrożności 
– ostrożnie z ogniem; Udając się do lasu do-
kładnie zabezpieczmy pojazd, pozamykajmy 
drzwi, okna, pozostawmy auto w widocznym 
miejscu, aby nie stanowiło łatwego łupu dla 
złodziei; Nie pozostawiajmy w pojeździe war-
tościowych przedmiotów (sprzętu do nawigacji, 
laptopa, telefonu komórkowego, torebki, port-
fela, dokumentów);Nie nośmy ze sobą rzeczy 
wartościowych, aby uniknąć ich zagubienia; 
Warto być przygotowanym na zmianę pogody, 
dlatego podczas leśnych spacerów nieodzowna 
będzie kurtka przeciwdeszczowa i odpowiednie 
obuwie; Gdy wybieramy się na dłużej do lasu, 
zabierzmy ze sobą wodę oraz coś do jedzenia; 
Stosujmy się do oznakowań i regulaminów, 
które można znaleźć przy wejściach do lasu; 
Nie śmiećmy, zabierzmy z lasu, to co ze sobą 
przynieśliśmy; Gdy znajdziemy niewybuch, 
niewypał z czasów wojny bądź inne przedmioty, 
nigdy ich nie dotykajmy, tylko niezwłocznie 
powiadommy policję; Jeśli podejrzewamy, 
że ktoś z naszych bliskich zgubił się w lesie, 
natychmiast zaalarmujmy policjantów; Jeśli 
zabłądzimy w lesie nie zwlekając zaalarmujmy 
Policję, starajmy się też dojść do najbliższej 
drogi, wtedy jest większa szansa na odnalezienie; 
Kiedy odnajdziemy drogę do domu niezwłocz-
nie zadzwońmy na policję i poinformujmy, że 
już nie potrzebujemy pomocy. Oszczędzi to 
czasu i zaangażowania wszystkich osób, które 
biorą udział w poszukiwaniach.

*
Jeśli chcesz połączyć pasję ze służbą, jeśli 
cenisz sobie stabilizację zatrudnienia, jeśli 
jesteś wrażliwy na wszelkie formy łamania 
prawa, jeśli chcesz się rozwijać to optymalnym 
miejscem jest praca w policji. Możesz zostać 
policjantem wykorzystując swoje dotychcza-
sowe umiejętności i predyspozycje. To służba 

interdyscyplinarna, w której z pewnością się 
odnajdziesz. Praca w policji to ciekawa pro-
pozycja i perspektywa realizacji zadań, dająca 
wiele satysfakcji tym, którzy marzą, aby po-
magać innym. Oczywiście to wyzwanie i wiele 
wyrzeczeń, ale jednocześnie marzenie wielu 
młodych ludzi. Z pewnością jest to ciekawa 
służba, w której każdy może znaleźć miejsce dla 
siebie, gdzie jego umiejętności i zdobyta wiedza 
pomogą podnieść poziom bezpieczeństwa 
obywateli. Służba prewencyjna, kryminalna, 
dochodzeniowo-śledcza, ruchu drogowego, 
policyjni antyterroryści, technicy kryminalistyki, 
profilaktycy, psycholodzy, przewodnicy psów, 
policjanci z laboratorium kryminalistycznego, 
rzecznicy prasowi, funkcjonariusze zwalczający 
przestępczość gospodarczą, korupcyjną, cyber-
netyczną, narkotykową czy zorganizowaną. To 
możliwe drogi, które można obrać, decydując 
się na służbę w szeregach policji. Z pewnością 
to wymagająca misja, która kosztuje wiele wy-
rzeczeń nie tylko samych zainteresowanych, ale i 
ich rodzin. Jednym z etapów rekrutacji do policji 
jest test sprawności fizycznej. W najbliższym 
czasie w województwie lubuskim odbędą się 
zajęcia przygotowujące do testu sprawności: 
Różanki (koło Gorzowa Wielkopolskiego) –  
13, 20, 27 października 2020 roku w godzinach 
15:30–17:30 (Sala gimnastyczna Szkoły Podsta-
wowej przy ul. Dębowej 3a); Zielona Góra – 7, 
14, 21, 28 października 2020 roku w godzinach 
12:00-14:00 (Hala Akrobatyczna przy ulicy Ur-
szuli 22); Świebodzin - 25 października w godzi-
nach 8:30-11:00 (Miejska Hala Sportowa przy 
ulicy Zachodniej 74).Zawód policjanta to różne 
wyzwania, ale jednocześnie spełnienie marzeń 
młodych ludzi. To z pewnością wymagająca 
misja, ale także gwarancja realizowania swoich 
pasji. Wolne miejsca czekają na kandydatów 
również w lubskiej jednostce. Chętni proszeni są 
o kontakt z Zastępcą Komendanta Komisariatu 
Policji w Lubsku kom. Krystianem Szylko pod 
nr tel. 68 476 35 00. Zapraszamy!

Opr. M. Sienkiewicz

Poszukiwania dziewczyny zakończyły się sukcesem

Lubscy policjanci dokonali skutecznego zatrzymania
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- Jak to jest, że nie można sobie 
wyobrażać życia bez zwierząt?
- Zwierzaki od zawsze były obecne 
w moim życiu, koty i psy. Ale moim 
marzeniem było posiadanie konia. 
Oglądałam westerny, byłam zafascy-
nowana tym wspaniałym czworono-
giem, jego sposobem poruszania się. 
Konie stały się inspiracją dla mojej 
dalszej działalności, która obecnie 
łączy kilka pasji.

- A co było potem, jak to się roz-
wijało?
- Po ukończeniu lubskiego liceum nie 
dostałam się na weterynarię. To był 
kubeł zimnej wody, bo nie brałam 
pod uwagę innego planu. Chciałam 
spróbować za rok, ale po namowie 
rodziców, że trzeba kontynuować 
naukę bez przerwy, rozpoczęłam 
edukację w Studium Medycznym w 
Zielonej Górze na wydziale położ-
nictwa. Zaczęło mi się to podobać. 
Mogłam mieszkać w Zielonej Górze 
i jeździć konno regularnie w klubie 
Raculka. Jazda i obcowanie z końmi 
to było to, czego mi brakowało we 
wcześniejszych latach. Pewnie do dziś 
pracowałabym jako położna, gdyby 
nie fakt, że po zdanych egzaminach 
zaczęła się prawdziwa praktyka w 
szpitalu i tu stwierdziłam, że do pracy 
przy ludziach się jednak nie nadaję. 
Zrezygnowałam ze szkoły i podjęłam 
pracę w Schronisku dla zwierząt w 
Zielonej Górze. Praca ze zwierzę-
tami bardziej mnie cieszyła. Cały 

czas uczestniczyłam czynnie w życiu 
klubu jeździeckiego. Towarzyszyła 
mi suka Dasza, która chodziła ze mną 
wszędzie, w pracy i podczas jazdy. Do 
Lubska przyjeżdżałyśmy autobusem i 
nigdy nie było z tym problemu.

- Czyli Dasza była wtedy dla Ciebie 
najbliższą przyjaciółką?
- Dasza była mieszańcem dobermana i 
rottweilera. W pewnej hodowli doko-
nał się taki mezalians i cały miot trafił 
do schroniska. Wzięłam najsłabszą 
suczkę, chorą na parwowirozę z małą 

szansą na przeżycie. Walka się udała 
i jak już wspomniałam – Daszka była 
tam, gdzie ja - w pracy, w stajni, w 
restauracji na obiedzie (czasem pod 
stolikiem, a czasem czekając w szat-
ni). Jeśli gdzieś nie mogłam zabrać 
psa to po prostu tam nie chodziłam. 
Dzięki klubowi Raculka pojawiła się 
możliwość wyjazdu w Góry Izerskie 
do pomocy przy koniach w zamian 
za jazdę. Pomyślałam: fajne wakacje, 
spakowałam plecak, psie manele i po 
chwili siedzieliśmy już w pociągu do 
Jeleniej Góry (był taki pociąg bezpo-
średni Lubsko-Jelenia Góra).Na miej-
scu okazało się, że jest to duże gospo-
darstwo rolne z pełną gamą zwierząt, 
stado bydła mlecznego, świnie, drób 
i oczywiście konie. Tak rozpoczęłam 
pracę we wsi Zacisze (niedaleko Gry-
fowa Śląskiego) i szybko okazało się, 
że doskonale radzę sobie zarówno z 
klaczami, źrebakami, jak też z ogie-
rami. Przygotowywałam młode konie 
do pracy pod siodłem, prowadziłam 
szkółkę jeździecką dla dzieci i doro-
słych, przyuczałam ogiery do pracy w 
parze w zaprzęgu, asystowałam przy 
porodach klaczy i krów, pomagałam 
przy pracach kowalskich. Nie było 
dla mnie pracy, której nie wykonam, 
czasem nawet bardzo siłowej. Miałam 
więc te „swoje” konie 24 godziny na 
dobę. Przyjeżdżali studenci-koniarze, 
podobnie jak ja żądni przygód i od-
jeżdżali, a ja zostawałam. Dostałam 
wolną rękę dotyczącą pracy z końmi 
i bank wielkiego zaufania, że to, co 

robię, robię dobrze. Zostałam tam 
doceniona i pokochałam tę zaciszną 
okolicę. Plan był taki, że tam osiądę
i nawet miałam upatrzony stary dom 
do remontu. Jednocześnie miałam zo-
stać mamą. W sierpniu 1990 urodziło 
się moje źrebię, które - jak podrośnie 
- planowałam zabrać ze sobą. W tym 
samym roku wróciłam do Lubska, 
aby przeżyć kolejny etap życia-ma-
cierzyństwo.

- Czy Twoja córka też zapałała mi-
łością do zwierząt?
Paula przyszła na świat w paździer-
niku 1990.Nie mogłam się doczekać, 
kiedy podrośnie na tyle, aby jechać za 
mną do koni. Latem następnego roku 
siedziała już na grzbiecie zaciszań-
skiej Bili i wyglądała na przeszczęśli-
wą, ja też. Pomyślałam, że trzeba iść 
naprzód. Rozpoczęłam studia zaoczne 
we Wrocławiu, jednocześnie zaczyna-
jąc pracę w FUJI COLOR STUDIO w 
Lubsku, gdzie pracuję do dziś. Studia 
ukończyłam z tytułem inżynier zoo-
technik. W międzyczasie uzyskałam 
uprawnienia instruktora jeździectwa 
i hipoterapi. Dewiza, moja klacz, 
przyjechała do Lubska, a dokładniej 
do Budziechowa, gdzie wspaniali 
ludzie udostępnili mi budynek stajni. 
Tak więc życie płynęło między pracą, 
domem, a stajnią. Zawsze miałam 
grupkę dzieci czy młodzieży wokół 
siebie, którym przekazywałam jeź-
dziecką wiedzę. Każda niedziela była 
spędzona z koniem w lesie. Jazda w 

teren stała się dla mnie odskocznią 
od dnia codziennego, a po powrocie 
zawsze miałam „naładowane baterie” 
- moc i chęci do działania. Dewiza 
pozostała zawsze koniem tzw.rekre-
acyjnym, a dla mnie kolejną przyja-
ciółką, dzięki której miłość do koni 
była spełniona. Dzięki niej wiele osób 
z Lubska i okolic spróbowało swych 
pierwszych kroków jeździeckich, 
co rok widziano mnie na obchodach 
Dni Lubska, woziłam na Dewizie 
dzieci, które zawsze tłumnie stawały 
w kolejce do konia. Moja Paula była 
jednym z nich. Mówią, że koniarstwo 
wyssała z mlekiem matki, ponieważ ja 
jeździłam do końca ósmego miesiąca 
ciąży. Zawsze byłam osobą sprawną 
i zdrową, więc mogłam sobie na to 
pozwolić.
- Jak rozwijała się Paula zarówno 
pod kątem edukacyjnym, jak i 
sportowym?
Paula startowała w zawodach re-
kreacyjnych w Zielonej Górze, ale 
chciała iść o krok dalej. Postanowiły-
śmy, że wychowamy odpowiedniego 
konia i tak Dewiza urodziła Detala, 
którego w odpowiednim wieku przy-
gotowałyśmy do pracy pod siodłem. 
Paula przeprowadziła się do Zielonej 
Góry, zabrała Detala ze sobą i pod-
jęła studia na kierunku AWF. Trafili 
pod oko trenera w Drzonkowie i 
rozpoczęła się przygoda ze sportem. 
W tym czasie Paula postanowiła też 
wziąć udział w Akademickich Mi-
strzostwach Polski w Jeździectwie 
we Wrocławiu. Uczelnia nie udzieliła 
pomocy i wystartowała na własny 
koszt. Jakie było zaskoczenie przy 
rejestracji ekip, bo zgłaszały się tam 
zorganizowane grupy z całej Polski 
(zawodnicy, trenerzy, opiekunowie 
grup, po kilka osób), a Paula i Detal 
reprezentowali się sami jako jedyny 
team Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Parkur pojechali bezbłędnie, lecz bez 
medalu. Ja oczywiście byłam bardzo 
dumna. Po licencjacie Paula posta-
nowiła kontynuować naukę w Białej 
Podlaskiej. W tym celu spakowała 

swój mały samochodzik i pojechała. 
Ale wróciła po trzech dniach poży-
czonym, dużym autem z przyczepą i 
zabrała Detala ze sobą, bo nie mogła 
znieść rozstania. Ja zostałam sama 
z Dewizą i moimi kolejnymi psami. 
W Białej Podlaskiej Paula obroniła 
magisterkę na tym samym kierunku 
AWF w służbach mundurowych, z 
elementami survivalu i ekstremalnymi 
zadaniami.

- Często widuję Cię na spacerze z 
psem, bierzesz udział w konkur-
sach. Zapewne zgodzisz się ze twier-
dzeniem, że posiadanie zwierzęcia 
to nie tylko przyjemność, ale przede 
wszystkim odpowiedzialność.
- Byłam właścicielką suki doga 
niemieckiego i zainteresowałam się 
bardziej kynologią. Wciągnęły mnie 
wystawy psów, rywalizacja i emocje 
z tym związane. Fantastyczne uczucia 
podczas zdobywania medali i pucha-
rów, adrenalina towarzysząca przed 
wyjściem na ring. Oliwka-moja sunia 
zdobyła wiele medali i championat, 
niestety z powodu powiększonego ser-
ca odeszła nagle w wieku siedmiu lat. 
Przeżyłam to boleśnie, bo pustka jaką 
zostawiła była ogromna. Dobrze, że 
była Dewiza, która zawsze czekała na 
mnie w stajni. Cały długi rok nie było 
ze mną psiego przyjaciela i z tego po-
wodu powroty z pracy do domu były 
trudne. Po roku znów wróciłam do ży-
cia za sprawą cudownego szczeniaka 
wilczarza irlandzkiego o imieniu Ab-
synt. Miłość od pierwszego wejrzenia. 
Wyrósł na wielkiego (75kg) przyjacie-
la, towarzysza codzienności. Wstawy, 
osiągnięcia, wspólne przeżycia-to 
czego mi brakowało znów wróciło. 
Zdobyty championat młodzieżowy 
i dorosły, a potem wpis uprawnień 
reproduktora pozwolił szczycić się z 
dumą z kochanego zwierzaka. Istnieje 
między nami silna więź emocjonalna, 
ja pomyślę, a on już wie. Podczas 
jazd po lesie zawsze towarzyszył mi 
pies biegający luzem. Mogę sobie na 
to pozwolić, ponieważ moje psy są 

nauczone nie odstępować mnie na 
odległość, a tym bardziej nie pobiegną 
za zwierzyną (wymaga to jednak dużo 
pracy i poświęcenia). Jestem typem 
samotnika. Uwielbiam czas spędzony 
w ten sposób. Ja, moje zwierzaki i 
przyroda. Udało mi się dzięki temu 
podjechać konno bardzo blisko do 
saren, dzików, szopów czy lisów. Dzi-
kie zwierzęta nie czują zagrożenia ze 
strony konia i nie uciekają, a mój pies 
nie zrobi ruchu bez mojego zezwole-
nia. Moim marzeniem było, aby na 
grzbiecie Dewizy usiadły moje wnuki 
(mam ich dwoje: Tymek i Iza). Tak się 
jednak nie stanie. Wiosną ubiegłego 
roku, po ostrym ataku kolki, mimo 
zabiegów weterynarzy nie udało się jej 
uratować. Odeszła moja przyjaciółka. 
Była ze mną od chwili urodzin do 
ostatniej godziny życia-29 lat razem. 
Nie wyobrażałam sobie życia bez niej. 
Zamknęłam drzwi stajni i dopiero po 
upływie pół roku je znowu otworzy-
łam. Myślę, że kiedyś się spotkamy i 
pogalopujemy razem tam, gdzie nikt 
nas nie dogoni. Zwierzęta w moim 
domu zawsze były i są traktowane 
jak członkowie rodziny na pełnych 
prawach i szczęśliwie dożywały 
późnej starości. I tu pragnę uczulić 
wszystkich, którzy chcą mieć żywe 
zwierzę. To obowiązek na wiele lat, a 
nie chwilowy kaprys. Nasze zwierzęta 
starzeją się jak my i należy pamiętać, 
że musimy im zapewnić właściwą 
opiekę na starość, bo jesteśmy im 
tao winni. Uważam, że zwierzaki są 
wielkim szczęściem i ranią nas tylko 
raz w życiu – wtedy, kiedy odchodzą.

- Do swojej konnej pasji dorzuciłaś 
szycie strojów z danej epoki. Skąd 
ten pomysł? 
- Lubię podejmować wyzwania i 
stosunkowo łatwo wkręcam się w 
temat. Tak też było z szyciem. Kiedy 
Paula dostała się do sportowej stajni 
arabskiej to uzyskała zarazem moż-
liwość startów w konkursach koni 
tej rasy. Oprócz konkurencji skoków 
czy ujeżdżania, odbywają się rów-

nież konkursy, w których oceniany 
jest właśnie strój. Dla przykładu, w 
konkursie „polski strój historyczny” 
amazonka musiała być ubrana w 
suknię nawiązującą do danej epoki, 
a koń w pasujące do tego elementy. 
Chcąc pomóc, postanowiłam „coś” 
uszyć. Szukałam w internetowych 
sklepach odpowiednich materiałów, 
okuć, pasmanterii itd. I tak powstała 
aksamitna suknia, obszyta futrem 
(sztucznym), gdzie dolny obwód 
liczył osiem metrów, a wszystko wy-
kończone było perłami i metalowymi 
okuciami. Podobnie ozdobiona była 
derka i ogłowie konia. Kilka miesięcy 
szycia po nocach i udało się. Moja 
zawodniczka zaprezentowała się 
znakomicie, a ja mam satysfakcję z 
tego, że miałam w tym swój wkład. 
W przyszłości czeka Paulę start w 
stroju arabskim. Taki strój arabskiej 
księżniczki już czeka gotowy.

- Jesteś obecnie prezesem Lubu-
skiego Stowarzyszenia Malarzy, 
Rzeźbiarzy i Fotografików MAR-
FO. Gratuluję! Na koniec podsumuj 
swój stosunek do życia i otaczającej 
rzeczywistości.
- Ekscytuje mnie przenoszenie się 
w inny świat. Pewnie dlatego kilka 
razy brałam udział w konkursie za-
tytułowanym: kobieta i pies-dobrana 
para- konkursie z humorem, będącym 
elementem wystaw psów we Wro-
cławiu. Kreatywność mile widziana, 
a ja zawsze bawię się doskonale. Z 
perspektywy przeżytych lat, a mam 

za sobą już półwiecze, wypadałoby 
może spoważnieć. Ale ja tych lat, 
które upłynęły w ogóle nie czuję i 
nie utożsamiam się ani psychicznie, 
ani fizycznie ze swoim wiekiem. 
Nadal mam szalone pomysły i chęć 
zdziałania czegoś zabawnego. Myślę, 
że powodem tego jest zdrowy tryb 
życia jaki prowadzę i otaczające mnie 
zwierzaki, które napędzają mnie do 
działania. Codziennie rano spaceruję 
z psem po łąkach i polach ok. 5-6 km 
bez względu na pogodę (wieczorem 
spacer jest trochę krótszy). Dobrą 
kondycję zawdzięczam też wegeta-
riańskiej diecie (mięsa i tłuszczów 
zwierzęcych nie jem od ponad 30 lat), 
dzięki której jestem w pełni zdrowa, 
a na dolegliwości bólowe poczekam 
jeszcze ze 20 lat (tutaj uśmiech). 
Jestem zwolenniczką zdrowego jedze-
nia, piekę sama chleb i robię domowy 
jogurt oraz ciasta, a szczególnie torty. 
Wszystko na dobrych składnikach, 
bez zamienników i polepszaczy. 
Wykonuję jadalne figurki i dekoracje 
tematyczne. Jak już zaznaczyłam, 
lubię wyzwania. Zrobiłam już ponad 
100 tortów i wszystkie cieszyły się 
uznaniem. Ale temat kulinarny kwali-
fikuje się na osobną pogadankę.

- Dziękuję za bardzo interesującą 
rozmowę i życzę spełnienia kolej-
nych wyzwań i marzeń.

Rozmawiał
M.Sienkiewicz

Absynt podczas ocen na ringu wystawowym Strój uszyty na Mistrzostwa Polski Koni Arabskich w Michalowie 
2015 rok

Wspólna jazda Uli i jej córki Pauli na Dewizie, z tyłu Toast

Obcowanie ze zwierzętami
ładuje moje baterie

Czy można łączyć w sobie kilka pasji: miłość do zwierząt, koni, psów, fotografikę? Odpowiedź na to pytanie dla naszej 
rozmówczyni - Uli Kędziory - jest prosta i zapewne pozytywna. Postanowiliśmy jednak dowiedzieć się więcej o tych 
wielowątkowych aspektach życia, łączeniu pasji, realizacji marzeń i pozytywnych tego konsekwencjach.

Strój przygotowany do konkurencji jazda w stylu arabskim Ula Kędziora na Dewizie Paula na arabskim ogierze podczas swojej sesji ślubnej

Jedna z kreacji do konkursu kobieta i pies



8 9M AGAZ Y N LUBS KI  NR 10/2020 (357)MAGAZYN LUBSKI  NR 10/2020 (357)

W dniu 21 września 2020 roku zorgani-
zowane zostały dwa spotkania z panią 
Haliną Siemaszko ph. „Wspomnienia 
syberyjskie” – dla uczniów klas pierw-
szych. 
17 września przypada Światowy Dzień 
Sybiraka - to polskie święto odbywa-
jące się corocznie. Ta szczególna data 
jest symbolem naznaczenia ich życia, 
sposobem na zachowanie w pamięci 
ich tragedii i tułaczego losu. 
Uczniowie z wielkim zainteresowaniem 
słuchali opowieści o tragicznych losach 
ludzi żyjących i pracujących na Syberii. 
Była to niezwykle ciekawa i dokładna 
opowieść o przeżyciach z czasów zsyłki 
na Sybir. Pani Siemaszko wspominała 
jak jej rodzinę załadowano do wagonu 
towarowego i w nieludzkich warunkach 
wieziono wiele tygodni w głąb Związku 
Radzieckiego. Opowiadała o ciężkim 
życiu na mroźnej Syberii, mieszkaniu 
w barakach i dokuczającym braku 

jedzenia, strachu i niepewności jutra. 
Uczniowie mogli zapoznać się z pamiąt-
kami i dokumentami Sybiraczki, aby 
lepiej zobrazować przeżycia zesłańców, 
mogli obejrzeć zdjęcia, dokumenty, listy 
i pamiętnik Jej taty, które przywiozła z 
zesłania. 
Spotkanie miało na celu poszerzenie 

wiedzy historycznej, uczczenia upa-
miętniania ważnych dat, poszanowania 
wartości oraz zapoznanie uczniów z 
doświadczeniami i wspomnieniami 
Sybiraków i ich rodzin. 
Odpowiedzialne za przygotowanie 
spotkania: Iwona Zimna, Barbara Nad-
skakuła - Maćkowiak.

Światowy Dzień Sybiraka obchodzo-
ny jest od 1991 roku i pokrywa się 
z datą napaści ZSRR na Polskę, od 
2013 roku ma on status święta pań-
stwowego. Z tej okazji ku czci ofiar i 
osób zesłanych na Syberię odbywają 
różnorodne uroczystości.16 września 
członkowie Koła Związku Sybiraków 
w Lubsku uczestniczyli we Mszy 
Świętej w kościele pod wezwaniem 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Lubsku. Wspólnie modlili się za 
rodziny i przyjaciół, którzy zostali na 
zawsze na nieludzkiej ziemi Syberii, 
a także za tych, którzy wrócili, żyją i 
nieustannie dają świadectwo okrut-
nych czasów wywózki. W czasie mszy 

lubscy Sybiracy mieli okazję obejrzeć 
wzruszający film, przygotowany 
przez księdza proboszcza Zygmunta 
Mokrzyckiego, który zadbał o oprawę 
multimedialną uroczystości. Następ-
nie członkowie Zarządu Koła Związ-
ku Sybiraków w Lubsku udali się na 
cmentarz, gdzie złożyli kwiaty pod 
krzyżem upamiętniającym Zesłań-
ców Sybiru i na grobie honorowego 
Prezesa Koła Rodrycjusza Gerlacha.
Dzień Sybiraka to święto szczególne – 
jest symbolem tułaczego losu tysięcy 
Polaków i sposobem na zachowanie 
w pamięci następnych pokoleń ich 
tragedii.

A.R.
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Informuje się mieszkańców Miasta i 
Gminy Lubsko, że dnia 21 października 
br. rozpocznie się odbiór mebli i innych 
odpadów wielkogabarytowych oraz 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego pochodzącego z gospodarstw 
domowych.
Odpady wielkogabarytowe to m. in. sto-
ły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, 
dywany, materace, pierzyny, rowery, 
zabawki dużych rozmiarów itp.
Do odpadów wielkogabarytowych nie 
należą wszelkiego rodzaju części bu-

dowlane i sanitarne, jak deski drewniane, 
belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, 
wanny, umywalki, muszle toaletowe 
lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety, jak 
również części samochodowe (w tym 
opony), motorowery, kosiarki spalinowe, 
odpady remontowe.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
w dniu odbioru powinien być kompletny.
Odpady należy wystawić do godz. 6.00 
w wyznaczonym dniu ich odbioru. Od-
biór odbywa się poprzez objazd ulic lub 
miejscowości w danym dniu.

Dodatkowych informacji w tym zakresie 
udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego 
przy ul. Powstańców Wlkp. 3, piętro I, 
pokój nr 28 (nr tel. 68 457 62 87, 68 457 
62 17) w godzinach funkcjonowania 
Urzędu, tj. poniedziałek w godzinach 
7:30 – 17:00, wtorek - czwartek w godzi-
nach 7:30 – 15:30, piątek w godzinach 
7:30 - 14:00.
Odbiór ww. odpadów będzie się odbywał 
zgodnie z terminami podanymi w harmo-
nogramie wywozu odpadów.

A-M

ODBIÓR GABARYTÓW

Rada Nadzorcza Lubskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka 
z o.o. z siedzibą 68-300 Lubsko, ul. Paderewskiego 20, 
zaprasza biegłych rewidentów do składania ofert na 
przeprowadzenie badania sprawozdania Spółki za rok 
obrotowy 2020, które ma polegać  na przedstawieniu 
pisemnej opinii biegłego rewidenta wraz z jego raportem o 
tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe, jasno i 
rzetelnie przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak 
też wynik finansowy badanej spółki.
Oferta powinna:
 1. Spełniać warunki określone w Ustawie o rachunkowości.
 2. Zawierać informacje o wpisie na listę podmiotów uprawnionych 
                  do badania z podaniem numeru ewidencyjnego.
 3. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.
 4. Określić wysokość wynagrodzenia za wykonaną usługę.
Oferty prosimy kierować na adres Spółki: 68-300 Lubsko, ul. Paderewskiego 20, 
do dnia 6 listopada 2020r.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, negocjacji 
warunków  umowy oraz nierozstrzygnięcia postępowania ofertowego bez podania 
przyczyny i bez jakichkolwiek skutków prawnych oraz finansowych.

Dodatkowe informacje na stronie:
http://www.lwik.lubsko.pl

Z końcem września br., z ulic, osiedli, 
podwórek i trawników Lubska zniknęły 
pojemniki na odzież używaną. Idea i 
zamysł ich powstania był jak najbar-
dziej słuszny, jednak życie wszystko 
weryfikuje. Przepełnione, ustawiane w 
przypadkowych miejscach bez pozwo-
lenia, oznakowania, zapchane nie tylko 
tekstyliami, lecz często czym popadnie 
– to rzeczywistość z którą zmagają się 
chyba wszystkie miasta, miasteczka i 
wsie w kraju. Firma sprawująca pieczę 
nad pojemnikami nie do końca potrafiła 
sobie poradzić z problemem, który spadł 
na PGKiM. Stąd decyzja, aby konte-
nery z terenu miasta przenieść na ulicę 
Traugutta 3, i umieścić przy Punkcie 
Selektywnego Zbierania Odpadów Ko-
munalnych (PSZOK) w Lubsku.
Plan ten ma na celu większą kontrolę 
samych kontenerów i tego co znajduje się 
w ich bezpośrednim otoczeniu, co będzie 
miało przełożenie na ogólną poprawę 
wizerunku miasta. 
Kupujemy, wymieniamy, zużywamy co-
raz więcej, a co za tym idzie - generujemy 

tony śmieci, których chcemy się pozbyć, 
by zrobić miejsce na nowe dobra.

Jednak…
Lasy, podwórka, pustostany czy zagajni-
ki, to nie są miejsca porzucania, podrzu-
cania i wywozu naszych odpadów! NA-
SZE – to nie tylko dom, podwórko – to 
również MIASTO, KRAJ, PLANETA! 
Zachowujmy się po LUDZKU. Cywi-
lizacja to udogodnienia, ale i odpowie-

dzialność.
Zachęcamy wszystkich do korzystania z 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpa-
dów Komunalnych (PSZOK) w Lubsku, 
przy ul. Traugutta 3, który otwarty jest we 
wtorki od godz. 10:00 do 18:00, oraz w 
czwartki w godzinach od 8.00 do 14.00. 

Od nas samych zależy więcej, niż nam 
się wydaje.

A-M

zaśmiecaNIE!

Pojemniki na odzież znikają z ulic Lubska

W środę dnia 23. 09.2020 r. w Mu-
zeum Pogranicza Śląsko - Łużyc-
kiego w Żarach odbył się I konkurs 
– VI Turnieju  Wiedzy Historycznej 
pt.„Bohaterstwo społeczeństwa i 
żołnierza polskiego w obronie kraju 
w 1939 roku”. W konkursie uczestni-
czyło 26 uczniów z całego powiatu. 
Zespół Szkół Technicznych w Lubsku 
reprezentowało czterech członków 
Szkolnego Klubu Historycznego 

„PIAST”, najwyżej z naszych zawod-
ników uplasowała się Michalina Goch 
wygrywając konkurs, niżej o dwa 
oczka uplasowała się Estera Zając, 
która zajęła III miejsce, tracą zaled-
wie jeden punkt do drugiej lokaty. V 
miejsce wywalczył Kacper Zielonka, 
natomiast VI miejsce Michał Gemba-
ra. W dalszych konkursach życzymy 
uczniom jeszcze wyższych lokat.

Krzysztof Kowsz

Uczniowie uczestniczący w Konkursie Historycznym pt. „Bohaterstwo 
społeczeństwa i żołnierza polskiego w obronie kraju w 1939 roku”. Na zdjęciu 

stoją od lewej: Kacper Zielonka, Michał Gembara, Estera Zając i Michalina 
Goch wraz z nauczycielem historii Krzysztofem Kowszem.

Konkurs Wiedzy Historycznej
„Bohaterstwo społeczeństwa 

i żołnierza polskiego 
w obronie kraju w 1939 roku ”.

Od 14 października w holu biblioteki można 
obejrzeć wystawę obrazów i rysunków pod 
wspólnym tytułem "Zaduma nad książką".

Autorkami tych prac są lubskie artystki 
amatorki.

WYSTAWA
W BIBLIOTECE

Lubscy Sybiracy uczestniczyli w uroczystej Mszy Św.

Dzień Sybiraka
w Lubsku

Uczniowie kl. 1 TEL (Technikum Elektryczne i Logistyczne)

Spotkanie z kl. 1 TSŻ (Technikum Mechanik Pojazdów Samochodowych 
i Żywienia)

Światowy Dzień Sybiraka
ph. „Wspomnienia Syberyjskie”

W piątek 25 września jasieńscy Sy-
biracy, władze miasta oraz mieszkań-
cy spotkali się w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury, by przypomnieć 
tych, którzy przetrwali syberyjskie 
piekło. Wśród zaproszonych gości 
znaleźli się między innymi: Burmistrz 
Jasienia Andrzej Kamyszek, Za-
stępca Burmistrza Miasta Katarzyna 
Łuczyńska, Przewodniczący Rady 
Miasta Zbigniew Walczak wraz z 
zastępcami i radnymi, Radni Powiatu 
Żary Jarosław Dowhan i Sebastian 
Górski, Prezes Koła Sybiraków w 
Lubsku Wojciech Szabliński, Se-
kretarz Kresowego Towarzystwa 

Turystyczno – Krajoznawczego w 
Żarach Zofia Hładkiewicz, dyrekto-

rzy placówek oświato-
wych, przedstawiciele 
Policji, Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, har-
cerze, a także sami Sy-
biracy. Jak zauważyła 
w swoim wystąpieniu 
Prezes Koła Sybiraków 
Genowefa Karmelita 
„Świat współczesny 
potrzebuje refleksji, by 
w pogoni za realizacją 
bieżących celów nie 
utracić ducha humani-
zmu” – słowa te były 

symbolicznym przesłaniem, podkre-

ślającym konieczność zachowania 
wspomnień dotyczących tragicznej 
drogi polskich zesłańców na Syberię. 
Droga ta przyniosła również wolność, 
a wspomnienie dotyczące tragicznych 
wydarzeń Golgoty Wschodu pozwala 
dziś tę wolność doceniać. W tym 
kontekście szczególnie ważna wydaje 
się obecność na uroczystości przedsta-
wicieli młodego pokolenia – harcerzy 
wraz z instruktorką Teresą Adolińską, 
bo, jak zauważyła Genowefa Kar-
melita „Narody, tracąc pamięć, tracą 
życie”. W czasie uroczystości uczczo-
no pamięć ofiar, złożono kwiaty pod 
pomnikiem Zesłańców Sybiru, a 

także wręczono Odznaki Honorowego 
Sybiraka Katarzynie Łuczyńskiej i 
Zbigniewowi Walczakowi, podkre-
ślające ich zaangażowanie, pomoc i 
współpracę z Kołem Sybiraków w 
Jasieniu. 
Jak co roku po uroczystej części ofi-
cjalnej zaproszeni goście i Sybiracy 
spotkali się przy kawie i słodkim po-
częstunku, by wspólnie świętować ten 
szczególny dzień. Miejsko Gminny 
Ośrodek Kultury w Jasieniu przygo-
tował również z tej okazji wystawę 
na miejskiej starówce pt. „Płyną łzy 
po ziemi…”

A.R.

DZIEŃ SYBIRAKA W JASIENIU

Taki dzień to czas zadumy i wspomnień o ludziach nam drogich i 
wspólnie przeżytych chwilach

Poczet Sztandarowy Koła Związku Sybiraków 
w Lubsku

Młode pokolenie uczestniczy w obchodach Dnia Sybiraka „Jestem przekonana, że pamięć o Sybirakach będzie wciąż żywa”- 
zaznaczyła Prezes Związku Sybiraków Genowefa Karmelita
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W sobotę i niedzielę (2-3.10) Piotr Mazu-
rek wybrał się na grzybobranie. – Grzy-
bów tak ogólnie było jak na lekarstwo, 
ale w odległości 3 kilometrów od Lubska 
(w kierunku Brodów) natrafiłem na pod-
mokły teren. W tym przypadku nie ilość, 
ale jakość mnie zaskoczyła. W sobotę na 
powierzchni 20 metrów kwadratowych 
natrafiłem na 4 sztuki, z czego najwięk-
szy egzemplarz ważył 1,8 kg. 
W niedzielę ponownie spenetrowałem 
ten teren i okazało się, że znalazł się 
jeszcze jeden o wadze 2,6 kg, tylko ja-
kieś 30 metrów dalej. Mowa oczywiście 
o borowiku szlachetnym. Myślę, że w 
najbliższych dniach pojawią się grzybki, 
może nie borowiki, ale podgrzybki lub 
maślaki. Muchomory czerwone już są 
od 2 tygodni, a to zwiastun, że coś się 
zadzieje:)

ms

Stowarzyszenie Raszyn dla Pokoleń 
zorganizowało sprzątanie lasu. Akcja 
odbyła się dzięki pomocy: Gminy 
Lubsko, Nadleśnictwa Lubsko, PG-
KiM Lubsko, Starosty Żarskiego, 
Hurtowni IKA. Oprócz mieszkańców 
Raszyna -małych i dużych – byli rów-
nież zaproszeni goście: Lubski Klub 
Amazonek. Pracy było bardzo dużo, 
śmieci różnego rodzaju było całe mnó-
stwo, a to niezbyt dobrze świadczy o 
nas , mieszkańcach Gminy Lubsko. 
Raszyniacy dali przykład godny 
naśladowania!!! Kto następny? Na-
śladownictwo bardzo mile widziane.
Numer konta:
84 1600 1462 1825 6513 4000 0001
Osoby chcące wesprzeć Stowarzysze-
nie mogą dokonywać wpłaty tytułem 
"DAROWIZNA".
Z góry dziękujemy.

I.G.
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Gminny Zespół 
Interdyscyplinarny 
ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w 
Rodzinie w 
Lubsku ogłasza III 
edycję konkursu 
profilaktycznego 
pn. „Kochaj - nie 
krzywdź”.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły 
podstawowej od II klasy wzwyż oraz uczniów 
szkół ponadpodstawowych, tj.:

• klasa II – III szkoły podstawowej
• klasa IV – V szkoły podstawowej
• klasa VI – VIII szkoły podstawowej
• klasy ponadpodstawowe

Praca konkursowa ma na celu stworzenie loga 
- obrazka stanowiącego tło przypinki wg wzo-
ru określonego w załączniku do Regulaminu.

Regulamin konkursu dostępny jest:

• na stronie internetowej Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku www.
mgops.lubsko.pl w zakładce „Aktualności” lub 
„PoMoc w przemocy”,
• w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym,
• w placówkach szkolnych działających na te-
renie miasta i Gminy Lubsko.

Konkurs trwa od 2 października 2020 r. do 30 
listopada 2020 r. Prace konkursowe należy 
przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 
13 listopada 2020 r. do godz. 14:00 do Gmin-
nego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Prze-
ciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie w Lubsku, 
ul. 3 Maja 1, 68-300 Lubsko, pokój nr 7.

Serdecznie zapraszamy do udziału :o)

Przewodnicząca
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

w Lubsku
Agnieszka Szudrawska

Raszyniacy 
dali przykład

Mali mieszkańcy Raszyna w czasie sprzątania.

Pandemia koronawirusa odcisnęła 
swoje piętno na wielu dziedzinach 
życia mieszkańców Lubska i okolicz-
nych miejscowości. Przez obostrzenia 
związane z zachowaniem bezpieczeń-
stwa swoje działania musiał zreorga-
nizować także Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Lubsku. Pomimo, że część 
zajęć odbywała się zdalnie, aktywność 
naszych Seniorów wcale nie zmalała. 
Dzięki ich ogromnej kreatywności i 
dynamice działań nowy rok akade-
micki 2020/2021 mogliśmy rozpocząć 
w niezwykły sposób. 15 października 
2020 roku Studenci UTW zorgani-
zowali konferencję wpisującą się w 
inicjatywę o światowym zasięgu. 
Erasmus Days - bo o niej mowa - to 
organizowana od 4 lat inicjatywa, 
której celem jest upowszechnienie 
rezultatów projektów realizowanych 
w ramach programu Erasmus+. Te-
goroczne obchody trwały przez 3 dni, 
od 15 do 17 października 2020 r. Spo-
tkania, wystawy oraz debaty, w trakcie 
których można było posłuchać lub 
samemu opowiedzieć o efektach pro-
jektów Erasmus+ zostały zorganizo-
wane na terenie całego świata, w tym 
również w Lubsku. Mając na uwadze 

dobro i zdrowie zarówno Studentów 
jak i zaproszonych na konferencję 
Gości, organizatorzy konferencji po-
stanowili przenieść spotkanie do sieci 
internetowej. Konferencję uroczyście 
rozpoczęła Prezes UTW, Pani Zofia 
Głogowska inaugurując tym samym 
nowy rok akademicki 2020/2021. 
W swoim wystąpieniu Pani Prezes 
potwierdziła, że pomimo wszelkich 
ograniczeń, zajęcia prowadzone na 
uniwersytecie będą odbywały się 
zgodnie z planem pracy i założeniami 
statutowymi Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Lubsku. Jest to równo-
znaczne z tym, że nie zwalniamy 
tempa, a nasze działania nadal będą 
służyły naszym Studentom. Druga 
część konferencji poświęcona była 
informacjom związanym z działal-
nością UTW w obszarze projektów 
realizowanych w ramach Erasmus 
+. W tej sekcji głos zabrała Koordy-
nator Projektu, Pani Renata Jasińska 
przedstawiając założenia i korzyści 
wynikające z aplikowania o projekty 
w Agencji Narodowej. Pani Jasińska 
podkreśliła również istotę wkładu 
naszych Seniorów w realizację działań 
projektowych: “Twórczość i kreatyw-

ność naszych Seniorów przerosła 
wszelkie oczekiwania. Jesteśmy pod 
wrażeniem aktywności Studentów, ich 
zapału do pracy i przede wszystkim 
tego jak dzielnie pokonują wszystkie 
bariery, jakie stawia przed nimi życie 
w zinformatyzowanym świecie”. Dal-
sza część spotkania poświęcona była 
omówieniu szczegółów i postępów 
związanych z realizacją projektów, w 
których Beneficjentem lub Partnerem 
jest Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Lubsku. Asystent Koordynatora, 
Pani Joanna Woźniak, przedstawiła 
w tej części prezentację poświęconą 
projektom IDEMASAP 50+. SAFER 
55+ oraz HEALTHY 50+. Dzięki 
możliwościom, jakie daje współcze-
sna technologia, naszą konferencję 
uświetnili swoją obecnością Partnerzy 
ze Słowacji, Portugalii, Czech oraz 
Rumunii. Opowiedzieli o swoim 
wkładzie w realizację zadań projek-
towych oraz o doświadczeniach, jakie 
z tego płyną. Podsumowując swoje 
wystąpienia nasi Goście przedstawili 
największe korzyści płynące z party-
cypowania w projektach Erasmus +.  
W trzeciej, ostatniej części konferencji 
głos zabrali Przedstawiciele Studen-

tów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
Pani Bożena Róg, Pani Maria Major-
czyk i Pan Jan Rotkis. To właśnie te 
wystąpienia były najwartościowszą 
częścią całego spotkania. Rozwój 
naszych Studentów jest najlepszą 
miarą powodzenia realizacji działań 
projektowych, zatem poszczególne 
wypowiedzi pokazały nam jak na 
przestrzeni lat nasi Studenci dosko-
nalili swoje umiejętności, pogłębiali 
wiedzę i przełamywali własne bariery 
utrzymując tym samym zaangażowa-

nie w życiu społecznym. 
Studenci UTW w Lubsku są dosko-
nałym przykładem na to, że pomimo 
zakończenia pracy zawodowej można 
nadal rozwijać się i kształcić. Dojrzały 
wiek nie jest przeszkodą w poznawa-
niu świata, nowych kultur, rozwijaniu 
swoich umiejętności lingwistycznych. 
Jesteśmy dumni, że nasi seniorzy 
aktywnie realizują swoje marzenia.

UTW w Lubsku

Światowa inicjatywa “Erasmus Days” w Lubsku

W dn. 08.10.2020 r organizatorki 
wycieczek Familijnej Grupy Wyciecz-
kowej Łaziki -Sylwia Wysłobocka, 
Ewa Bryłka i Sławomir Jakuszewicz - 
organizator wyjazdów Lubskiej Grupy 
Wycieczkowej Włóczykije, przekazali 
dyrektor Domu Dziecka w Lubsku - 
Agacie Salamońskiej Zaproszenie. 
Dotyczyło ono wyjazdu dwójki dzieci 
na wycieczkę do Gniezna – Golubia 
-Torunia. „Jest nam niezmiernie miło, 
iż możemy wywołać uśmiech na twa-
rzach dzieci”- powiedzieli.
M.L. Czy z powodu znaczącego 
wzrostu zagrożenia epidemicznego 
COVID-19 w Polsce wyjedziecie na 
zaplanowaną wycieczkę?
E.B. i S.W. Nie w terminie 24.10.2020r. 

Postępując odpowiedzialnie i z sza-
cunkiem do wszystkich chętnych 
pragnących wziąć udział w wyżej 
wymienionej podróży, przełożymy 
wyjazd na czas bardziej sprzyjający 

bezpiecznemu podróżowaniu. Ser-
decznie pozdrawiamy i życzymy 
wszystkim czytelnikom ML nieusta-
jącego zdrowia.

I.G.

PRACA
- PRZY DREWNIE NA POSESJI ŁUPANIE, CIĘCIE
- PRZECINKA LASU

GARAŻ - DO WYNAJĘCIA
NA OSIEDLU MIESZKANIOWYM W LUBSKU

TEL. 601 565 490

VOUCHER w rękach podopiecznych 
Domu Dziecka w Lubsku

W dniu 29.09.2020 roku w naszej 
szkole odbył się Ogólnopolski Dzień 
Głośnego Czytania! . UCZNIOWIE Ze-
społu Szkół Technicznych 
w Lubsku mieli okazję 
wysłuchać fragmentów 
książek czytanych głośno 
przez rówieśników i na-
uczycieli. Z każdej klasy 
uczestniczyli uczniowie, 
którzy czytali przyniesione 
ze sobą książki. Głośne 
czytanie WZBOGACA 
słownictwo, poprawia pa-
mięć, pobudza wyobraźnię, 
uczy MYŚLENIA, posze-
rza wiedzę, ułatwia naukę 
i pomaga odnieść sukces 
szkole. Podczas prezen-
tacji Głośnego Czytania 
WYRÓŻNIENI zostali 
następujący uczniowie: 
Karolina Kotwicka i Mi-
chalina Foch z kl 1 tl

Robert Gembara i Maciej Stroński z kl 
2 tps/ TE.
Wszystkim uczestnikom serdecznie 

dziękujemy!
Barbara Maćkowiak, 

Iwona Zimna.

Dzień Głośnego Czytania w ZST REKORDOWE 
GRZYBOBRANIE

Uczniowie ZST wraz z opiekunką Barbarą Maćkowiak

Studenci UTW Lubsko

Rekordowy prawdziwek ważył ponad 
2,6 kg
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  Plan wycieczki opracowany 
jeszcze wiosną przez Bogusię Kowal-
czuk był bardzo ambitny i wielu wyra-
żało wątpliwości czy uda się go w pełni 
zrealizować. A jednak udało się! Dwu-
dniowa (19/20 września) eskapada była 
nie tylko ciekawa, ale też intensywna, 
czasami wymagająca trochę wysiłku 
fizycznego. Duża część uczestników 
naszych wojaży to emeryci, ale jedno-
cześnie wycieczkowi kombatanci cią-
gle znajdujący się w doskonałej formie. 
Nic więc dziwnego, że nikt nie narzekał 
na trudy, a stan liczbowy grupy nie 
uległ zmniejszeniu. Na początek była 
Twierdza Kłodzko. Dobrze zachowana 
warownia od XVIII wieku znajdowała 
się w rękach pruskich i w tym czasie 
została pomysłowo rozbudowana. 
Cała wznosząca się nad miastem góra 
została pokryta siecią podziemnych tu-
neli o różnym przeznaczeniu. Nad nimi 
imponujących rozmiarów umocnienia 
ceglano-kamienno-ziemne. Cały region 
przez wieki był w kręgu zainteresowań 
Polski, Czech, Niemiec, Austrii i Prus. 
Właściciele zmieniali się wielokrotnie, 
aż w 1945r. ostatecznie cała Kotlina 
Kłodzka została przyznana Polsce, ku 
rozpaczy ówczesnej Czechosłowacji, 
która wzorem aneksji Zaolzia z 1919r. 
wysłała tutaj swoje wojska. Ciekawost-
kę stanowi fakt, że w murach twierdzy 
kręcono ostatni odcinek kultowego 
kiedyś propagandowego serialu „Czte-
rej pancerni i pies”. Panie wspominały 
Janka Kosa, a panowie unikalną urodę 
Marusi… Po zwiedzeniu fortecy spa-
cer zabytkowymi uliczkami Kłodzka, 
czas na kawę i zakup pamiątek. Potem 
Wambierzyce i słynna Bazylika Nawie-
dzenia Najświętszej Maryi Panny. Front 
monumentalnej świątyni wznosi się na 
ponad 50 metrów, a prowadzi do niego 
56 stopni, z czego 33 w środkowej 
części symbolizują lata życia Jezusa. 
Wystrój robi wrażenie, choć trafiamy 
akurat na mszę świętą i oglądanie ogra-
niczamy do minimum. „Dolnośląska 
Jerozolima” ma także swoją Kalwarię, 
doskonale widoczną ze stopni świąty-
ni. Przeciwległe wzgórze usiane jest 

malutkimi kapliczkami z biblijnymi 
nazwami – Góra Kuszenia, Galilea, 
Betania, Góra Oliwna, Góra Synaj, 
Jerozolima… Potem czas na Błędne 
Skały. Malowniczy labirynt skalny 
leżący w Górach Sowich w masywie 
Sudetów. Jego przejście jest nie tylko 
atrakcją, ale też sporym wyzwaniem 
fizycznym. Niektóre szczeliny trzeba 
pokonywać na czworaka, a inne z 
głęboko wciągniętym brzuchem. Na 
szczęście nie odnotowano zaginięć, 
choć na niektórych głowach pojawiły 
się drobne otarcia, a ubrania stały się 
trochę bardziej zużyte. Dzień kończy-
my w leśnym pensjonacie w Szczytnej, 
gdzie czeka na nas obiadokolacja i 
ognisko. Jest oczywiście pieczony 
dzik w wykonaniu Tadzia Soroczuka. 
Atmosferę umila akordeon Janka Ro-
gowskiego, który spełnia wszystkie 

muzyczne zachcianki uczestników. 
Jest dość głośno, ale urodziny Mirka 
i Sławka muszą mieć przecież jakąś 
oprawę…
 Noc była wyjątkowo krótka, a niedziel-
ne ranne wstawanie wyjątkowo trudne. 
Na szczęście dzień wynagrodził te 
nieprzyjemności. Na początek Jaskinia 
Niedźwiedzia w Kletnie. Najdłuższa 
jaskinia całych Sudetów odkryta została 
dopiero w 1966 roku! Znaleziono tutaj 
szczątki m.in. niedźwiedzia jaskiniowe-
go i lwa jaskiniowego, ssaków żyjących 
wiele tysięcy lat temu i osiągających 
znacznie większe rozmiary niż ich 
dzisiejsi kuzyni. Wilgotne korytarze 
pokryte są stalaktytami, stalagmitami, 
stalagnatami i Bóg wie czym jeszcze. 
Widok wspaniały, choć mieszkać się tam 
raczej nie da. Za chłodno, za ciemno i za 
wilgotno… Po wizycie w podziemiach 

krótki postój w Leśnej Dolinie. Malutki 
bar położony przy stawie do złudzenia 
przypominającym Morskie Oko. Naj-
większym powodzeniem cieszył się tutaj 
pstrąg z zestawem surówek i frytkami. 
Podobno danie wyborne, ale my z Mir-
kiem poprzestajemy na piwie... Obiad i 
napój Bogów, jak niektórzy nazywają 
piwo tknął w nas nowe siły. To ważne bo 
grupę czekały kolejne podziemia. Tym 
razem była to kopalnia złota Złoty Stok. 
Nieczynna kopalnia stanowi dzisiaj 
atrakcyjne muzeum przyciągające tłum 
turystów. Wykute w skale korytarze i 
pokazane w gablocie narzędzia służące 
do ich drążenia, dają wyobrażenie o 
katorżniczej pracy górników. Szacuje 
się, że wydobyto tutaj w ciągu 700 lat 
eksploatacji ok. 16 ton czystego złota. 
My niestety nie znajdujemy nic... Na do-
datek w jednym z chodników natrafiamy 

na Gertudę, która od kilkuset lat szuka 
tutaj swojego ukochanego Hermana, 
ofiarę zawalenia się części kopalni. 
Pomysłowy hologram, który działa na 
wyobraźnię. Na koniec docieramy do 
Ząbkowic Śląskich. Zabytkowy rynek 
i ...krzywa wieża. Okazuje się, że nie 
tylko włoska Piza ma taką atrakcję. Nie 
wiem w jakim stanie byli średniowiecz-
ni murarze w czasie pracy, ale trudno 
uwierzyć, że budowla za chwilę się 
nie zawali. Wszak wieża ma 34 metry 
wysokości, a odchylenie od pionu prze-
kracza 2 metry. Jak odjeżdżaliśmy ciągle 
jednak stała…
Do Lubska wracamy późnym wieczo-
rem. Nasi kierowcy z firmy przewozowej 
„Feniks” z Żar jak zwykle spisali się na 
medal. Znowu przybyło wrażeń i parę 
magnesów na lodówkę…

Andrzej Freliszko

„Dukat zwiedza Kotlinę Kłodzką”

We wrześniu przy pięknej pogodzie 
członkowie Stowarzyszenia Klub 
Seniora w Lubsku spędzili tydzień nad 
Bałtykiem w Rewalu w gościnnym 
pensjonacie Albatros. Szkoda, że tylko 
tydzień, bo było wspaniale. W czasie 
pobytu nad Bałtykiem odwiedziliśmy 
również Międzyzdroje. Jednodniowa 
wycieczka pozwoliła nam na zwie-
dzenie Alei Gwiazd i urokliwy spacer 
po molo.
 5 października  Mszą św. w kościele 
NSPJ rozpoczęliśmy Tydzień Seniora. 
Liturgii przewodniczył ks. Przemysław 
Janicki.
6 października w Lubskim Domu Kul-
tury odbył się uroczysty koncert, który 
uświetnili przyjaciele i sympatycy Klu-
bu Seniora: dzieci z Przedszkola przy 
Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Lubsku pod opieką 
Małgorzaty Baworowskiej, młodzież 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 pod opieką 
Marii Giedrowicz, młodzi artyści ze 

studia piosenki Konsonans - instruktor 
Sebastian Hubryj, grupa Modry Len z 
Górzyna oraz zespół Amadeusz. Galę 
prowadzili Krystyna Barbara Czerniaw-
ska i Lech Krychowski. Wszystkim 
serdecznie dziękujemy.

W czasie Tygodnia Seniora spotkaliśmy 
się z Burmistrzem Lubska Januszem 
Dudojciem, który przedstawił nam pla-
ny dotyczące naszego miasta. W czasie 
tego cennego spotkania uzyskaliśmy 
odpowiedzi na nasze pytania, a wiele za-

gadnień zostało wyjaśnione i omówione.
Jednym z punktów obchodów Tygodnia 
Seniora była projekcja filmu W LDK, 
która sprawiła nam wielką przyjem-
ność. Zakończeniem był bal seniora w 
restauracji Duet. 

My Seniorzy poczuliśmy się o wiele 
młodsi. Wszystkim raz jeszcze serdecz-
nie dziękujemy.

B.Cz.

Spotkanie Klubu Seniora z Burmistrzem Lubska Januszem Dudojciem.Młodzi artyści z przedszkola przy SP3 w Lubsku

Wspaniale spędzaliśmy czas w Rewalu.Klub Seniora na molo w Międzyzdrojach.

 Maria Wypych - urodziła się w Jasieniu 
w 1953r. Dzieciństwo i młodość spę-
dziła w Roztokach, obecnie mieszka w 
Guzowie. Jest matką czwórki dzieci. Na 
emigracji w Italii spędziła dwie dekady 
swojego życia. Wydała siedem tomików 
poezji. „56 wierszy”/2010/,którym de-
biutowała. „Oto ja”/2011/, do których 
wybór i posłowie napisał nieodżałowany 
Zygmunt Kowalczuk. Tryptyk –„Kobie-
ta i czas”/2013/, „Życie i czas”/2014/ 
„Los i czas”/2016/, ,,Księżyc słońce 
i żurawie´´/2017/ do których wybór i 
posłowie napisał Czesław Markiewicz 
„W sercu zapisane – umiłowanemu 
świętemu Janowi Pawłowi II”/2014/, 
posłowie do tego tomu napisała redak-
torka Magazynu Lubskiego zmarła w 
tym roku Edwarda Żylińska. Wspólnie 
z Zygmuntem Kowalczukiem „Tobie 
błogosławiony Janie Pawle II”/2011/ 
.Powyższe tomiki promowane były w 
bibliotekach między innymi w Żary, 
Zielonej Górze, Lubsku, Brodach, Trze-
bielu, Jasieniu, Nowogrodzie Bobrzań-
skim, Żarkach Wielkich, Mirostowicach, 
Bieczu. Jej utwory czytają również 
czytelnicy w różnych krajach.
Wydała dwa tomiki wierszy i bajek dla 
dzieci „Jest taki świat” część I/2015/ i 
„Jest taki świat” część II/2016/, które 
promowała w szkołach i bibliotekach. 
Należy do Klubu Literackiego Związku 
Literatów Polskich przy MBP Żary, 
gdzie wspólnie z jego członkami w 
2017r wydała antologię ,,Co pulsuje 
w nas”. Interesuje się poezją, muzyką i 
literaturą. Jej pasją jest rodzina i poezja.

Fragment wspomnień 
o Janie Pawle II

I tak jak moją pasją jest rodzina i pisanie 
wierszy- mówi o sobie-to tak w nich 
mam-znajduję sens życia, który jak aku-
mulator daje mi energię i siły pomimo 
różnych zawirowań w nim na dalsze 
jego dary i niespodzianki, z którymi 
trzeba było się ,,zaprzyjaźnić”, i tak w 
1993 roku, wyjechałam za ,,chlebem” 
na emigrację jak tysiące, tysiące nawet 

miliony Polaków, 
a rok później do 
mnie dołączył mój 
mąż. Na obczyźnie 
nie było tak jak się 
mówi ,,różowo”, 
ale cóż ,,coś za 
coś”. Najgorsza 
była tęsknota za 
dziećmi i rodziną 
i to kosztowało 
mnie dużo, dużo 
łez i cierpienia, 
ale i ich także. Kto 
tego nie przeżył 
nawet nie wie jak 
to mogło być, albo 
jak to było, łzy nam 
towarzyszyły rado-
ści przy powita-
niach, smutku przy 
pożegnaniach. Jed-
no co było dla nas 
zbawienne to nie-
dzielne audiencje 
Ojca Świętego Jana Pawła II na których 
często byliśmy w Watykanie, a latem 
w Castelgandolfo na nich zapominało 
się o wszystkim, przychodziło się do 
domu, po całym dniu spędzonym nie raz 
w upale, odprężonym-uduchowionym 
jakby po zażyciu cudownego eliksiru 
tak tym cudownym lekiem byłeś Ty na 
to zło konieczne na emigracji. Twoje 
Ojcze Święty słowa otuchy sprawiały, 
że zapominało się na moment o tęsk-
nocie, łzach, a nie raz poniewierce. 
Dawały przetrwać jak w letargu ten czas 
i nadzieję, że wszystko będzie dobrze, 
że nadejdzie ten dzień, że będziemy 
razem z dziećmi, wnukami i rodziną. Ale 
przyszedł jeszcze taki , że musieliśmy 
pożegnać Ciebie Ojcze Święty Janie 
Pawle II na wieczny czas co nas bardzo 
napełniło smutkiem. Tak jak dwa razy 
się z Tobą witałam na audiencjach i 
byłam bardzo szczęśliwa, tak bardzo 
nieszczęśliwa byłam gdy cię żegnałam, 
gdy odchodziłeś do domu Swojego Ojca. 

Co czułam to tak opisałam. Nie tylko 
pracą tam żyliśmy, ale także uczest-
niczyliśmy w imprezach rodzinnych 
rodziny ,gdzie zamieszkaliśmy oraz ich 
przyjaciół i naszych: śluby, chrzciny, 
urodziny, imieniny oraz co roku wyjeż-
dżaliśmy do Castilioni. Tam znajduje się 
stary, mały kościółek. Przyjeżdżaliśmy 
tam na odpust św. Wincentego, żeby 
wspólnie świętować ten dzień razem z 
ich rodziną i mieszkańcami z pobliskich 
wiosek i miasteczek. Zauroczyłam się w 
tym miejscu. Od 2004r co roku brałam 
udział w tym odpuście, w tym roku 
nie bo,, korona wirus” nie pozwolił. A 
teraz gdy czas emigracji się skończył 
zaczęłam żyć i cieszyć się nim i co dnia 
dziękuję Opatrzności Bożej żeby nie 
był ostatni bo mam dla kogo żyć, dużo 
jeszcze do załatwienia i napisania. Na 
dzień dzisiejszy jest do wydania tomik 
poezji pt. ,,Ogarnąć wszystko” i III część 
wierszy i opowiadań dla dzieci pt. ,,Jest 
taki świat”. 

ABW

POD SKRZYDŁAMI 
ŁUŻYCKIEJ EUTERPE (5)

Po wielu miesiącach działania tylko 
w biurze, pracownicy Stowarzyszenia 
„Lokalnej Grupy Działania – Grupa 
Łużycka” spotkali się 29 sierpnia z 
mieszkańcami Miasta i Gminy Lubsko 
nad Zalewem Karaś. Podczas akcji 
„Pożegnanie Wakacji” prowadzono 
punkt promocyjno-informacyjny. 
Odbyły się tam gry i zabawy oraz 
quiz z nagrodami, dotyczący Grupy i 
Unii Europejskiej. Przekazano także 
informacje dotyczące założeń LSR 
oraz możliwości ubiegania się o środki 
w ramach przedsięwzięcia „Podejmo-

wanie działalności gospodarczej”.
*

W Parku Mużakowskim w Łęknicy 
odbył się 26 września „Jabłoniowy 
Zawrót Głowy”. Nie zabrakło tam 
również Stowarzyszenia „LGD-Grupa 
Łużycka”, mimo niesprzyjającej aury, 
bo właściwie cały dzień padało. W 
punkcie informacyjno-promocyjnym 
rozdawano materiały promujące 
działalność LGD, nabór wniosków 
oraz projekty.

M. Sienkiewicz

Akcja z LGD „Pożegnanie wakacji”

Akcja z LGD „Jabłoniowy Zawrót Głowy”

Wieści z LGD

Grupa Dukat podczas wycieczki dookoła Kotliny Kłodzkiej

KLUB SENIORA AKTYWNIE DZIAŁA
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W sobotę 05. 09. 2020 roku o godzinie 17. 00 w 
Sali Konferencyjnej w Muzeum Pogranicza Śląsko – 
Łużyckiego w Żarach odbyło się spotkanie autorskie 
z lubskim historykiem – mediewistą, dziennikarzem i 
publicystą Krzysztofem Kowszem. Podczas spotkania 
autor promował swoją książkę „Na peryferiach historii, 
czyli mój spacer z muzą Klio”, która została wydana w 
2018 roku z okazji  100 – tnej rocznicy odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. Książka ta jest zbiorem artykułów 
historycznych, które autor pisał co miesiąc przez kolejnych 
6 lat na łamach „Magazynu Lubskiego” w latach 2013 - 
2018. Wśród prawie stu publikacji, które napisał w tym 
czasie są to w większości artykuły poświęcone historii 
miasta Lubska i okolic, ale także jest szereg felietonów 
i esejów poświęconych ciekawostkom z historii Polski, 
Europy i świata. Wszystkie publikacje pisane były z 
wielkim zaangażowaniem, pisaniu autor poświęcił setki 
godzin szukając tematu do swoich tekstów w starych 
periodykach, woluminach i na stronach internetowych. 
Wiele tematów, które przedstawił w swoich publikacjach 
pochodziło z oryginalnych źródeł zawartych w literaturze 
zagranicznej, szczególnie w źródłach niemieckich, 
ale także w źródłach angielskich, czeskich, duńskich 
i francuskich. Artykuły zaprezentowane w książce są 
oryginalnymi tekstami, które napisał i dlatego w książce 
różnią się często długością materiału i ilością zdjęć, od 
tych, które były wcześniej zamieszczane w „Magazynie 
Lubskim”, ponieważ w gazecie materiał był często bardzo 
okrajany, aby zmieścił się na szpaltach danej strony. 
Publikacje nie są ułożone alfabetycznie, ani tematycznie, 
tylko chronologicznie tak jak zostały wydawane na 
łamach „Magazynu Lubskiego”. Trudom pisania 
towarzyszyła autorowi wielka satysfakcja wewnętrzna i 
dlatego chciałby, aby podobne uczucie stało się udziałem 
jego czytelników.

Redakcja

„Wędrowanie szlakiem słynnych 
postaci – znowu na szlaku”
Z ogromną radością 
informujemy, że nasz 
redakcyjny kolega 
Krzysztof Tadeusz Kowsz 
wydał w zeszłym miesiącu 
kolejną książkę historyczną. 
Książka pt. „Wędrowanie 
szlakiem słynnych postaci 
– znowu na szlaku”, jest 
suplementem do czterech 
poprzednich tomów, które 
wydał na przełomie roku.

Po ostatnim sukcesie książki „Wędro-
wanie szlakiem słynnych postaci – po-
nownie w wojażach” autor postanowił 
napisać do niej kolejny suplement. W 
dodatkowym piątym tomie znajduje 
się 125 nowych postaci, z którymi 
zetknął się w czasie swoich wędró-
wek. Postacie te mają bardzo ciekawe 
biografie, a ze względów technicznych 
zostały pominięte w czasie wydawania 
czterech pierwszych tomów. Wielu 
jego znajomych z Czech prosiło go, 
aby w następnym tomie zamieścił bio-
grafie ich sławnych i mniej sławnych 
rodaków. Dlatego też w tym tomie nie 
zabrakło wybitnych postaci naszych 
południowych sąsiadów, lub związanych 
swoją działalnością z Czechami, są to 
sylwetki m.in.: Karela Bendla - czeskie-
go kompozytora i dyrygenta, Karela 
Havlíčka Borovskiego– czeskiego pi-
sarza i polityka, Eduarda Clam – Gal-

lasa - znanego austriackiego generała, 
Svatopluka Čecha - znanego czeskiego 
pisarza,  Davida Černego - czeskiego 
rzeźbiarza modernistycznego , Mikuláša 
Dačickiego z Heselova - czeskiego 
humanisty doby renesansu, Ernesta Gu-
stava Doerella - niemieckiego malarza 
doby romantyzmu, Eduarda von Fran-
seckiego - wybitnego pruskiego generała, 
Václava Hanki - twórcy najsłynniejszego 
czeskiego falsyfikatu, Josefa Ladislava 
Jandera - matematyka z Królewskiego 
Czeskiego Towarzystwa Naukowego, 

Karela Lercha - czeskiego rzeźbiarza i 
malarza, Marii Teresy Toskańskiej -arcy-
księżniczki Austrii,Markvartaze Zvířetic 
- założyciela Opactwa Cysterskiego 
w Czechach w Klášterze Hradiště nad 
Jizerou, Josefa Mařatka – ucznia René 
Rodina, Petera Parlera - słynnego archi-
tekta i rzeźbiarza doby gotyku, Aloisa 
Rašína - pierwszego czechosłowackie-
go Ministra Finansów, Karola Alaina 
Rohana - marszałka austriackiej armii, 
Václava Štecha - wybitnego czeskiego 
pisarza i dziennikarza, Zdenka Steklý 
-kasztelana z Zamku Valečov, Walthera 
von der Vogelweide - średniowiecznego 
poety lirycznego, Karla Zemana - świato-
wej sławy twórcy filmów animowanych, 
Wojciecha Żywnego - pierwszego na-
uczyciela Fryderyka Chopina. Ponadto 
przybliżył w książce sylwetki świętych 
z którymi zetknąłem się w podróżach 
po Czechach, są to sylwetki: Św. Trójcy, 
Św. Judy Tadeusza, Św. Małgorzaty 
Antiocheńskiej, Św. Marii Magdaleny, 
Św. Sebastiana, Św. Wacława, oraz Św. 
Wawrzyńca. Władimir Iljicz Uljanow po-
wiedział kiedyś:„ Teoria bez praktyki jest 
martwa, a praktyka bez teorii jest ślepa.” 
Dlatego w książce oprócz ciekawych 
biografii Krzysztof Kowsz zamieścił 
prawie siedemset zdjęć z miejsc, które 
związane są z daną postacią, aby teoria 
bez praktyki nie była martwa.

Redakcja

Okładka najnowszej książki 
Krzysztofa Tadeusz Kowsza pt. 
„Wędrowanie szlakiem słynnych 

postaci –  znowu na szlaku”.

Plakat ze spotkania autorskiego z lubskim historykiem – mediewistą, 
dziennikarzem i publicystą Krzysztofem Kowszem

Spotkanie autorskie
z lubskim historykiem 
Krzysztofem Kowszem

Miesiące wakacyjne wraz ze swoją 
aurą wprawiają ludzi w optymistyczny 
nastrój. Dlatego do pożegnania wa-
kacji pod koniec sierpnia w pięknych 
okolicznościach przyrody Zalewu 
Karaś, klubowicze dołożyli coś od sie-
bie i ozdobili scenę motywami, które 
kojarzymy z latem, odpoczynkiem i 
beztroską. Żaglówka wśród fal, ryby, 
słońce i mewy unoszące się z wiatrem. 
Seniorzy z zapałem i zaangażowaniem 

podeszli do tego zadania, z którego 
wywiązali się doskonale.
Zarówno pomysł jak i projekt ani-
matorki Edyty spodobał się klubowi-
czom, a jego wykonanie dało wiele 
radości i satysfakcję.
Ponadto przez lato uczestnicy Klubu 
Senior + zgłębili techniki wylewania 
gipsu i zrobili m.in. piękny świecznik. 
Cykliczne już zajęcia z psychologiem 
dają zarówno możliwość do wspólnej 

dyskusji na różne tematy, jak i indy-
widualnych przemyśleń. Omówiono 
wiele ciekawych tematów m.in. „Ta-
jemnicę długowieczności".
Klubowicze zdobili drewniane przed-
mioty metodą decupage, a także 
wykonali koszyczki z motywem 
słonecznika.
Słoneczna pogoda sprzyjała spędza-
niu czasu na świeżym powietrzu. 
Seniorzy chętnie korzystali z siłowni 

"pod chmurką", dbając nie tylko o 
rozwijanie pasji, ale również o swoją 
kondycję.
Wyjście do kręgielni to kolejna 
okazja do ruchu, z odrobiną zdrowej 
rywalizacji, ale przede wszystkim do 
dobrej zabawy

W sierpniu odbył się grill, bo nic 
tak nie cieszy jak wspólny posiłek, 
rozmowa, okazja by się pośmiać, 

potańczyć.
I tak z dnia na dzień, stał się on krót-
szy, zimniejszy- jesień, ale i ta potrafi 
być piękna. Zaskakiwać, poruszać i 
dawać radość w kolorach liści spada-
jących z drzew, w promieniach słońca, 
które cieszy za każdym razem jak 
świeci mocniej.
Cieszmy się z każdego dnia, bo każdy 
jest inny, każdy piękny...

A-M

Z życia Klubu Senior+

Gotowe dzieło, żaglówka na falach.Seniorzy podczas prac przygotowania dekoracji sceny na Pożegnanie Wakacji 2020r.

W niedzielę 27 września w Ogrodzie 
Różanym w Forst odbyło się nieco-
dzienne spotkanie w ramach realizacji 
polsko - niemieckiego projektu z 
Programu Współpracy INTERREG 
V A BB-PL 2014-2020 pn. "Forst-
-Brody: zachować i rozwijać - różany 
most hrabiego Brühla". Mieszkańcy 
Gminy Brody razem z mieszkańcami 
Forst, wzięli udział w wyjątkowym 
wydarzeniu: Babyrosenaktion, która 
miała na celu zaprezentowanie jak 
odbywa się akcja sadzenia róż dla 
nowonarodzonego dziecka i jak 
wygląda przebieg takiej akcji w 
mieście partnerskim Forst. Podczas 
wydarzenia rodzice dzieci z Gminy 
Brody, urodzonych w 2019 r. i 2020 r. 
oraz przyszli rodzice z Gminy Brody, 
którzy zdecydowali się na posadzenie 
takiej pamiątkowej róży  w 2021 r. na 
wyznaczonym w centrum miejscowo-
ści Brody skwerze, mieli możliwość 

wyboru gatunku róży dla swojej 
pociechy. W roku 2021, w ramach 
działań projektowych, planowane 

jest przeprowadzenie akcji „Róża dla 
każdego dziecka” w Gminie Brody.

Red.

„Róża dla każdego dziecka”
Po raz kolejny prezentujemy 
działalność naszych placówek: 
Warsztatów Terapii Zajęciowej 
i Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy, gdzie jak zwykle 
wiele się dzieje.

*
Uczestnicy ŚDS spędzili aktyw-
nie czas nad jeziorem Dąbie w 
dniach 7-10 września. Odpoczy-
wali, spacerowali po lesie, zbie-
rali grzyby, tańczyli, plażowali, 
pływali rowerem wodnym na 
jeziorze, brali udział w warsz-
tatach umiejętności społecznych 
oraz w warsztatach kulinarnych. 

*
Podobno „doświadczenie jest 
najlepszym nauczycielem”. 
Podopieczni ŚDS postanowili 
to sprawdzić w Krainie Ekspe-

rymentów w Zielonej Górze.
*

Robert Szymaniec jest podopiecz-
nym Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Lubsku. Pod 
opieką terapeutów ma możli-
wość rozwijania swoich pasji i 
zainteresowań. Jego ulubionymi 
formami spędzania czasu wolnego 
są obecnie: rzeźbienie i wypalanie 
w drewnie. R. Szymaniec bardzo 
chętnie bierze udział w różnego 
rodzaju konkursach i wystawach, 
podczas których ma możliwość 
zaprezentowani swoich prac. Po 
raz pierwszy uczestnicy ŚDS biorą 
udział w E-olimpiadzie Rękodzieła 
Artystyczno-Użytkowego o tema-
tyce kosmicznej. Nie zabrakło też 
dzieła R. Szymańca.

M. Sienkiewicz

WIEŚCI
Z WTZ I ŚDS

▲Uczestnicy WTZ 
podziwiali Centrum 

Nauki Keplera

▲ Takie dzieła tworzy kadra WTZ i ŚDS

Uczestnicy ŚDS mieli możliwość przeprowadzania eksperymentów

◄ Podopieczni ŚDS spędzili aktywnie 
czas na jeziorze Dąbie

◄ Robert Szymaniec 
prezentuje swoją, nową pracę
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Wędrowanie  „Szlakiem słynnych  postaci”

Śladami bohatera narodowego 
Szkocji - Sir Williama Wallace’a
Sir William Wallace of Elerslie urodził 
się 7 lutego 1270 roku w Renfrewshire 
w Szkocji, był to przywódca szkockiego 
powstania przeciwko rządom Anglii 
(Normanów) Edwarda I Długonogiego 
(1239 - 1307). Był synem skromnego 
właściciela ziemskiego, sir Alana Wal-
lace'a, miał dwóch braci: Malcolma 
i Johna Wallace'ów. Dzieje Williama 
przed  1297 rokiem są nieznane. Po 
wybuchu powstania przeciw Angli-
kom w 1297 roku Wallace został jego 
przywódcą. Według opowieści stało 
się tak, ponieważ w maju 1297 roku 
zabił Williama Heselriga, angielskiego 
szeryfa w Lanark, mszcząc się za śmierć 
Marion Braidfute z Lamington, swojej 
młodej żony. Następnie wraz z grupą 
powstańców opanował angielski garni-
zon w Scone, miejscu ważnym dla tra-
dycji szkockiej. Następnie zaatakował i 
zniszczył kilka mniejszych garnizonów 
angielskich rozlokowanych pomiędzy 
rzekami Forth i Tay. Powstanie ogarnęło 
zachodnią i południową Szkocję, na 
północy prowadził je Andrew de Moray. 
W środku lata 1297 roku ruszył na pół-
nocny zachód, do Argyll, rozpoczynając 
jawną wojnę przeciwko panowaniu 
Anglików. W pobliżu jeziora Dochard 
zastąpił mu drogę oddział MacFadyena, 
irlandzkiego najemnika w służbie an-
gielskiej. W zaciętej bitwie Wallace po-
konał MacFadyena i chociaż ten uciekł 
z zaledwie piętnastoma ludźmi, kazał 
go ścigać aż do zupełnego wytępienia 
niedobitków. Po bitwie z MacFady-
enem poprowadził swoich ludzi przez 
centralne wyżyny (Highlands) do Perth. 
Obległ miasto i zdobył je po krótkim 
oblężeniu, używając po raz pierwszy 
prymitywnych machin oblężniczych. 
Potem zajął Cupar i dotarł do Aberdeen. 
Po drodze zaatakował i zdobył zamek 
Dunnotar, w którym kazał wyciąć całą 
angielską załogę. Na całej trasie mar-
szu ludzie Wallace'a, chcąc przerazić 
przeciwnika, zabijali każdego Anglika, 
który stanął im na drodze. Karali także, 
a czasami nawet brutalnie mordowali, 
tych Szkotów, którzy próbowali zacho-

wać lojalność wobec Edwarda I i jego 
urzędników. Wiadomości o zbliżaniu 
się Wallace'a i wybuch powstania w 
Aberdeenshire sprawiły, że angielski 
dowódca Aberdeen, sir Henry Latham, 
przeszedł na stronę Szkotów i wydał 
zamek w ręce powstańców. Przerażony 
wieściami o okrucieństwie wojsk Wal-

lace'a próbował ewakuować garnizon 
drogą morską. Wallace zaskoczył jego 
flotę unieruchomioną odpływem, wybił 
Anglików i spalił ich statki razem ze 
wszystkimi zapasami. 
Pozostawiwszy Aberdeen w rękach 
miejscowych powstańców, armia Wal-
lace'a zawróciła na południe. Wallace 

bezskutecznie oblegał zamek Dundee, 
ale kiedy nadciągnęła armia angielska 
pod wodzą Johna de Warenne (1231 
- 1304), Earla Surrey, połączył się z 
Morayem i pokonał ją 11 września 1297 
roku w bitwie pod Stirling. Zwycięstwo 
umożliwiło mu opanowanie zamku w 
Stirling, który się poddał. Następnie 
zajął Dundee, zaatakował i zdobył 
zamek Cupar, wybijając całą angielską 
załogę złożoną z 200 ludzi. Inne gar-
nizony angielskie, z wyjątkiem tych 
w Edynburgu, Roxburghu i Berwick, 
nie chciały ryzykować i opuściwszy 
swoje pozycje, rozpoczęły odwrót na 
południe. W połowie października, poza 
kilkoma odosobnionymi punktami, na 
ziemi szkockiej nie było ani jednego 
żołnierza angielskiego. 
Wallace uznał władzę Jana Balliola 
(1248 - 1314) jako króla Szkocji i 18 
października 1297 roku podjął decyzję 
o inwazji na północną Anglię w celu 
zdobycia zapasów na zimę, wyniszczo-
na angielską okupacją i zniszczeniami 
wojennymi Szkocja, była tych zapasów 
pozbawiona. W trzeciej dekadzie paź-
dziernika wojska szkockie zgromadzo-
ne na wrzosowisku Roslin Moor ruszyły 
na południe, przekroczyły rzekę Tweed 

i wkroczyły do Nortumbrii. W ciągu 
następnych dwóch miesięcy Szkoci 
pustoszyli północne hrabstwa Durham, 
Cumberland i Northumberland, spalili 
Alnwick i oblegli Carlisle. W marcu 
1298 roku Wallace został pasowany na 
rycerza i obwołany strażnikiem szkoc-
kiego królestwa, sprawującym władzę 
nad Szkocją w imieniu uwięzionego 
króla Jana Balliola. Wobec wkroczenia 
do Szkocji wojsk dowodzonych przez 
króla Edwarda I, przyjął taktykę unika-
nia walnej bitwy i wciągania Anglików 
w głąb kraju. W bitwie pod Falkirk siły 
Wallace'a zostały pokonane; zawiodła 
szkocka szlachta, która nie podesłała 
konnicy. Wallace został ranny, ale zdołał 
uciec wraz z 300 włócznikami i schronić 
się w lasach Callande. Zrezygnował 
z godności strażnika i wyjechał ze 
Szkocji; sukcesję po nim objęli Robert 
Bruce (1274 – 1329). Jesienią 1299 
roku Wallace przebywał na dworze 
króla Francji Filipa IV Pięknego (1268 
- 1314), w 1301 roku Wallace powrócił 
do Szkocji. Chciał kontynuować wal-
kę, choć większość szlachty poddała 
się Edwardowi I. Król Anglii żądał od 
Wallace'a bezwarunkowej kapitulacji 
i zdania się na jego łaskę. Dowódcy 
angielscy i szkoccy otrzymali zadanie 
pojmania Wallace'a. Umknął z zasadzki 
pod Earnside we wrześniu 1304 roku. 
3 sierpnia 1305 roku Wallace został 
schwytany w Robroyston w pobliżu 
Glasgow przez Szkota Johna Menteitha. 
Opuścili go wszyscy. Przewieziony do 
Londynu, został oskarżony o zdradę i 
przestępstwa m.in. morderstwa, podpa-
lenia, niszczenie własności prywatnej, 
świętokradztwo. Sir William Wallace 
został powieszony, wykastrowany, 
wypatroszony, ścięty i poćwiartowany, a 
jego głowę zawieszono na London Brid-
ge w Londynie. Paradoksalnie śmierć 
Wallace’a przyczyniła się do nowej 
fali buntu, zakończonej zwycięstwem i 
ostatecznym wyparciem Anglików. On 
sam został zaś narodowym bohaterem, 
opiewanym w sztuce. 

Krzysztof Kowsz

Sir William Wallace of Elerslie – 
bohater narodowy, który w latach 

1297 - 1305 walczył o niepodległość 
Szkocji.

11 września 1297 roku w bitwie pod Stirling, Sir William Wallace, pokonał 
Anglików opanowując ich największy zamek.

Za podniesienie ręki na Anglię, Sir William Wallace został powieszony, 
wykastrowany, wypatroszony, ścięty i poćwiartowany, a jego głowę 

zawieszono na London Bridge w Londynie.

Monumentalny pomnik upamiętniający Williama Wallace ’a stoi na skale Abbey Craig w Causewayhead  w pobliżu Stirling,  pomnik został zbudowany w latach 1861 – 1869

	PRZETARGI	

BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 165/2 o pow. 998 m2 położona jest w obrębie 0004 miasta Lubsko (dostęp do działki z ulicy Reja poprzez działkę nr 164 – gminną drogę wewnętrzną), w sąsiedztwie gruntów rolnych 
nieużytkowanych i terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi i mieszkalno-usługowymi. Działka ma kształt nieforemny jest nieogrodzona, zakrzaczona, porośnięta wysoką roślinnością trawiastą, w zachodniej części zadrzewiona. Teren 
płaski. Nieruchomość bez uzbrojenia. Z istniejących w sąsiedztwie sieci technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne, wodno-kanalizacyjne i gazu ziemnego . 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 29 z zapisem: MN – zabudowa mieszkalna niskiej intensywności, MNU – zabudowa mieszkalno-usługowa o niskiej intensywności, U2 – usługi nieuciążliwe, 
nie generujące znacznego ruchu kołowego oraz usługi nieuciążliwe, generujące ruch kołowy. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00054424/9. W dziale III księgi 
wieczystej znajduje się zapis dotyczący ograniczonego prawa rzeczowego związanego z inną nieruchomością (służebność gruntowa na czas nieokreślony, polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działki nr 163/2 i 165/2 o łącznej pow. 
0.1204 ha pasem ziemi o szerokości 6.00 mb i długości 20,20 mb, przebiegającym przy granicy działek nr 163/1 i 164 na rzecz każdoczesnego właściciela lub współwłaściciela zabudowanej działki nr 162/1). Dział IV księgi wieczystej wolny od wpisów.
Dodatkowo przy sprzedaży ww. nieruchomość zostanie obciążona prawem służebności gruntowej na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej nr 158.Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz 
z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Lubsko z 
tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytku, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie punktów 
granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 46.500,00 złotych. (cena zwolniona jest z podatku VAT 
zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług– t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106) Wadium wynosi 4.000 złotych. PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 23 listopada 2020r. o godz. 10:20 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 18 listopada 2020r.

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

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 348/12 o pow. 1003 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 
RV– grunty orne. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i 
miasta Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXII/155/2000 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 czerwca 2000r. oraz zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/228/13 
Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013r. ww. działka położona jest na terenie zabudowy mieszkalno – usługowej, oznaczonym w studium numerem porządkowym 55 z zapisem: MN – zabudowa mieszkalna niskiej intensywności, U1 – 
usługi nieuciążliwe, nie generujące znacznego ruchu kołowego. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym decyzją Burmistrza Lubska Nr 18/2017 o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Lubska w dniu 29 marca 
2017 r. ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie siedmiu budynków mieszkalno-usługowych oraz szesnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną. Dla przedmiotowej 
nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00053601/7. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (dział III i IV księgi wolny od wpisów). Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie 
z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi 
roszczeniami wobec Gminy Lubsko z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytku, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych 
wyżej dokumentach. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 57.072,00 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 23 listopada 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 18 listopada 2020r

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

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 348/13 o pow. 1003 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 
RV– grunty orne. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i 
miasta Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXII/155/2000 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 czerwca 2000r. oraz zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/228/13 
Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013r. ww. działka położona jest na terenie zabudowy mieszkalno – usługowej, oznaczonym w studium numerem porządkowym 55 z zapisem: MN – zabudowa mieszkalna niskiej intensywności, U1 – 
usługi nieuciążliwe, nie generujące znacznego ruchu kołowego. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym decyzją Burmistrza Lubska Nr 18/2017 o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Lubska w dniu 29 marca 
2017 r. ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie siedmiu budynków mieszkalno-usługowych oraz szesnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną. Dla przedmiotowej 
nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00053601/7. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (dział III i IV księgi wolny od wpisów). Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie 
z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi 
roszczeniami wobec Gminy Lubsko z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytku, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych 
wyżej dokumentach. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 57.072,00 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 23 listopada 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 18 listopada 2020r.

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

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 348/14 o pow. 1002 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 
RV– grunty orne. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i 
miasta Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXII/155/2000 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 czerwca 2000r. oraz zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/228/13 
Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013r. ww. działka położona jest na terenie zabudowy mieszkalno – usługowej, oznaczonym w studium numerem porządkowym 55 z zapisem: MN – zabudowa mieszkalna niskiej intensywności, U1 – 
usługi nieuciążliwe, nie generujące znacznego ruchu kołowego. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym decyzją Burmistrza Lubska Nr 18/2017 o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Lubska w dniu 29 marca 
2017 r. ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie siedmiu budynków mieszkalno-usługowych oraz szesnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną. Dla przedmiotowej 
nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00053601/7. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (dział III i IV księgi wolny od wpisów). Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie 
z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi 
roszczeniami wobec Gminy Lubsko z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytku, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych 
wyżej dokumentach. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 57.072,00 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 23 listopada 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 18 listopada 2020r. 

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

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 348/15 o pow. 971 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 
RV– grunty orne. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i 
miasta Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXII/155/2000 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 czerwca 2000r. oraz zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/228/13 
Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013r. ww. działka położona jest na terenie zabudowy mieszkalno – usługowej, oznaczonym w studium numerem porządkowym 55 z zapisem: MN – zabudowa mieszkalna niskiej intensywności, U1 – 
usługi nieuciążliwe, nie generujące znacznego ruchu kołowego. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym decyzją Burmistrza Lubska Nr 18/2017 o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Lubska w dniu 29 marca 
2017 r. ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie siedmiu budynków mieszkalno-usługowych oraz szesnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną. Dla przedmiotowej 
nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00053601/7. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (dział III i IV księgi wolny od wpisów). Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie 
z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi 
roszczeniami wobec Gminy Lubsko z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytku, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych 
wyżej dokumentach. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 55.227,00 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 23 listopada 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 18 listopada 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
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Wędrowanie  „Szlakiem słynnych  postaci”

Śladami dowódcy „Żelaznej Brygady” - majora Ferdinanda Poschachera
    Chlum pod Sadovą jest to wieś w Cze-
chach, w kraju hradeckim, w powiecie 
Hradec Králové, położona na północny 
zachód od Hradca Králové, w Kotlinie 
Pardubickiej. Pierwsza znana pisemna 
wzmianka o wsi pochodzi z 1241 roku. 
Było to miejsce decydującej bitwy w 
wojnie siedmiotygodniowej pomiędzy 
Prusami a Austrią.  Bitwa pod Sadową 
było to starcie zbrojne,  które miało 
miejsce 3 lipca 1866 roku pomiędzy 
Prusami a Austrią, podczas wojny prusko 
- austriackiej, o hegemonię w Związku 
Niemieckim za czasów Ottona von Bi-
smarcka. Do bitwy doszło między wsią 
Sadowa a fortecą Königgrätz, obecnie 
Hradec Králové. Bitwę rozpoczęło na-
tarcie z zachodu, przez nurt Bystrzycy, 
dopływ Łaby, oddziałów pruskich z 1 
Armii i Armii Łaby, łącznie 140 tys. 
żołnierzy. Z powodu źle wydanych roz-
kazów pruska 2 Armia licząca 115 tys. 
żołnierzy, maszerująca z północy, miała 
znaczne opóźnienie i przez większość 
czasu austriacka Armia Północna około 
260 tys. żołnierzy posiadała znaczną 
przewagę liczebną nad pruską 1 Armią 
i Armią Łaby. Dodatkowym atutem 
Austriaków było wsparcie artyleryjskie, 
które zadawało Prusakom ciężkie straty. 
Z powodu niskiej jakości dowodzenia 
austriackiego zgromadzone pod Hrad-
cem Králové brygady austriackie nie 
zostały na czas wprowadzone do walki. 
Gdy wreszcie się pojawiły kontratakując 
na lewym skrzydle 1 Armii pruskiej, z 
północy nadciągnęła pruska 2 Armia i 
uderzyła w odsłoniętą flankę. Austriacy 
ponieśli dotkliwą klęskę, choć wyczerpa-
ni po bitwie Prusacy nie byli już w stanie 
ścigać przeciwnika.
  Natychmiast po bitwie niedaleko 
Hradec Králové armia pruska zorga-
nizowała grzebanie poległych. Do 

tego użyto ludności cywilnej, która 
pozostała na wsi. Zmarłych zwykle 
chowano w liczbie od 20 do 40 do 
zbiorowych grobów. Są jednak znane 
przypadki pochowania nawet kilkuset 
żołnierzy. Tylko niektórych poległych 
oficerów pochowano osobno. Groby 
były oznaczane różnymi sposobami np. 
karabinami, na których wisiało czako lub 
kask, wbitymi w ziemię prymitywnymi 
krzyżami z gałęzi lub ogrodzenia, albo 
skrzyżowanymi w symbol krzyża ba-
gnetami ułożonymi w warstwie gliny. Już 
w lipcu i sierpniu 1866 roku przybywali 
na pole bitwy krewni poległych, żeby 
odnaleźć ostatnie miejsce spoczynku 
swoich bliskich. W niektórych przypad-
kach ekshumowano zwłoki i zabierano 
je do domu, do swoich rodzin. Nawet w 
1866 roku rodziny i przyjaciele zmarłych 
wznosili na wszystkich czeskich polach 
bitew dziesiątki krzyży i pomników ze 
stałego materiału. Krzyże te poświę-

cono głównie zmarłym oficerom. Od 
jesieni 1866 roku zaczęto budować na 
polach pomniki i krzyże, zwłaszcza w 
zbiorowych grobach, które powstawały 
głównie dzięki opiece pruskiej gałęzi 
Zakonu Joannitów. Wkrótce po wojnie 
powstała znaczna część pomników 
poświęconych całym oddziałom, ich 
założycielami były zazwyczaj oddziały 
oficerów korpusów biorących udział w 
bitwie. Zostały zainstalowane w miej-
scach, gdzie te jednostki walczyły albo 
udowodniły swoją odwagę, zazwyczaj w 
pobliżu mogiły, gdzie spoczywają jej po-
legli członkowie. Zakładanie osobnych 
grobów prawie całkowicie skończyło 
się kilka lat po wojnie. Pomniki całych 

oddziałów jednak powstawały jeszcze 
dziesiątki lat po wojnie. 
   Największe walki rozegrały się w 
miejscowości Maslojedy i okolicznym 
Lesie Svib. Maslojedy jest to wieś w 
Czechach, w kraju hradeckim, w po-
wiecie Hradec Králové, położona na 
północny zachód od Hradca Králové, w 
Kotlinie Pardubickiej. Maslojedy i Las 
Svib jest to miejsce będące symbolem 
bitwy pod Sadową, tutaj decydowały 
się jej losy i wreszcie ten las pochłonął 
większość jej ofiar, zginęło tu bez mała 
5 tysięcy żołnierzy obu stron, w ciągu 
kilku zaledwie godzin. Całe bataliony 
wchodziły do tego lasu, by już nigdy 
nie wyjść. Walczono na bagnety i kolby 

karabinów, oddziały przemieszały się i 
w potwornym chaosie każdy batalion 
i kompania musiały walczyć już nie o 
zwycięstwo, a o życie. Mimo ogromnej 
przewagi Austriaków, dwa korpusy prze-
ciwko dwóm pruskim dywizjom, ci nie 
zdołali opanować lasu, a ofiara tysięcy 
żołnierzy okazała się daremna. Wobec 
pojawienia się na placu boju kolejnej 
pruskiej armii wojska austriackie musiały 
się szybko wycofać. Zdziesiątkowane i 
wycieńczone nie potrafiły jednak stawić 
czoła nienaruszonym i wypoczętym dy-
wizjom pruskim. Bitwa była przegrana. 
     Wszedłem do tego posępnego lasu, 
rzędy drzew zdawały się szeregami 
żołnierzy w śmiertelnej walce, a w 

szumie drzew dawało się słyszeć łoskot 
karabinowych salw, szczęk bagnetów i 
krzyk ginących. Ponury Las Svib usiany 
jest żołnierskimi mogiłami. Żołnierze 
spoczywają tam, gdzie ich życie zostało 
przerwane przez kule bagnet czy artyle-
ryjski granat. W lipcu 1866 roku, kiedy 
walczące armie odeszły w spustoszonej 
wojną okolicy nikt nie myślał o żołnier-
skich cmentarzach, ba, nie było nawet 
komu pochować tysięcy ciał poległych. 
Nieliczne służby sanitarne, i powracający 
do swych zniszczonych wsi mieszkańcy 
grzebali poległych w miejscach gdzie 

zastała ich śmierć.  
Trwało to wiele ty-
godni. Wspomnia-
ny już Las Svib, 
jako widownia 
najzacieklejszych 

walk, dosłownie cały jest usiany żoł-
nierskimi mogiłami. Las zawsze kojarzy 
się ze spokojem, jest miejscem miłym i 
kojącym duszę. Tutaj jest inaczej, wę-
drowiec czuje jakiś dziwny niepokój, 
wsłuchując się w  szum drzew zdaje 
się słyszeć zgiełk wielkiej bitwy i krzyk 
ginących. Na południowym skraju lasu 
Svib znajdziemy monumentalny pomnik 
myśliwca poświęcony poległym żołnie-
rzom 8 Batalionu Strzelców Polowych 
ze słoweńskiej Goricy. Batalion należał 
do austriackiego IV Korpusu i brygady 
pułkownika Poeckha, która poniosła 

ogromne ofiary podczas walk w lesie. 
Ze wspomnianego batalionu zginęło 10 
oficerów, z dowódcą pułkownikiem Wil-
helmem baronem von Reitzenstein na 
czele oraz 198 żołnierzy. Pomnik powstał 
ze zbiórki prowadzonej przez Komisję 
Weteranów Wojennych w Wiedniu, a 
nazwiska wszystkich 43 darczyńców 
znajdują się na  żeliwnej tablicy wmu-
rowanej w postument. Niezwykłej urody 
monument powstał według projektu 
profesora wiedeńskiej  Akademii Sztuk 
Pięknych Viktora Tilgnera (1844 - 1896). 
Prace rzeźbiarskie prowadził w Wiedniu 
Otto Svoboda, zaś kamieniarskie Zdenek 
Jezek z Hradec Kralove. Elementy meta-
lowe wykonała huta w Blansku. Pomnik 
wykonano z istyjskich skał wapiennych. 
   W Lesie Svib 3 lipca 1866 roku w 
ciągu paru godzin zginęło 4580 zołnie-

rzy austriackich, 6942 zostało rannych, 
3573 zostało wziętych do niewoli, armia 
austiacka w tym lesie straciła 88,8 % 
swojego składu. Aleja Zmarłych jest 
główną aleją lasu tak została tak nazwa-
na po bitwie, jest ścieżką przecinająca. 
Las Svíb od zachodu na wschód jest 
ścieżką grzbietową. W miejscach, gdzie 
przebiega trasa z miejscowości Čistěves 
w kierunku do Benátek przez Aleję 
Zmarłych, znajduje się wiele zabytków 
z wojny prusko - austriackiej. W rogach 
skrzyżowania stoją cztery pomniki. 
Pomnik nr rej. 433 jest utworzony przez 
2,5 m wysokie kolumny z granitu. 
Pierwotnie stał w miejscu pomnik nr 
rej. 7 i przypominał śmiertelny uraz 
dowódcy brygady austriackiej płk. Carla 
Poeckha. Później jednak został przenie-
siony do skrzyżowania Alei Zmarłych i 

powtórnie został poświęcony zmarłym 
2 - go austriackiego Batalionu Piechoty 
nr 21, którzy dołączyli do ataku jego 
brygady. Drugi pomnik to rodzaj pira-
midy z piaskowca Kapitana Rudolfa 
hrabii Walderdorfa od Austriackiego 
Batalionu Strzelców Polnych nr 4. Ten 
się uzupełniał w Ołomuńcu i należał do 
brygady gen. Appiana (Pułki Piechoty nr 
46 i 62, Batalion Strzelców Polnych nr 4 
i 3, Bateria Pułku Artylerii nr 8) z III - go 
Korpusu. Podobna piramida nr rej . 148 
w północno zachodnim narożniku ofia-
rowana przez pruski Zakon Joannitów, 
oznacza grób czterdziestu austriackich i 
pruskich żołnierzy. Ostatnim pomnikiem 
całego zestawu jest stojący w południo-
wo - zachodnim rogu wysoki obelisk z 
piaskowca nr rej. 157 z wieńcem lau-
rowym, wykonany w 1889 roku Przez 
Jana Janderę z Hořic według projektu 
dyrektora szkoły w mieście Hořice - Vi-
lema Dokupila. Pomnik z emblematami 
myśliwskimi poświęcono „Pamięci 
poległych w czasie bohaterskich walk 
dnia 3  - go lipca 1866 roku porucznika 
Jakuba Pollaka i 18 żołnierzy, rannych 11 
oficerów i 299 żołnierzy 1 - go austriac-
kiego Batalionu Strzelców Polnych". 
Batalion był częścią brygady płk. Bene-
deka (52 – go  i  78 - go Pułki Piechoty, 
1 - szy Batalion Strzelców Polnych i 4 - ta 
Bateria 8 - go Pułku Artylerii) z III - go 
Korpusu. Jego dzielnicą uzupełnienia 
był Terezin. Pomnik został zbudowany 
na koszt korpusu oficerskiego batalionu 
strzelców polnych i wyświęcony został 
3 - go lipca 1889 roku. Na drodze do 
Benátek jest masowa mogiła poległych 
żołnierzy oznaczona żelaznym krzyżem, 
który został wzniesiony w 1900 roku 
przez „Komitet 1866”.

Krzysztof Kowsz

„BEZIMIENNI  
BOHATEROWIE”
Milczysz czarny lwie na murowanym cokole,
wokół  masz cmentarz i bezimiennych bohaterów pole.
Wsłuchujesz  się  w  wiatr, choć tak dawno minęło już wszystko,
Ty widzisz co dzień kamiennymi oczyma, tamten bój i tamte 
pobojowisko.

Huki armat, jęki konających żołnierzy,
nikt żadną liczbą dziś poległych nie zmierzy.
Gdy do boju werble żołnierzom z pod Sadowy i Chlum grały,
słońce lśniło lipcowe a brzozy się w takt dźwięków kołysały.
Kule nikogo nie oszczędziły,
ze śmierci żołnierzy kpiły i szydziły.
Teraz leżą obok siebie w jednej mogile, ci co się bronili i ci co 
napadli,
pakt wieczystego rozejmu w swych wspólnych grobach przed 
Bogiem zawarli.

Milczysz czarny lwie na murowanym cokole,
wokół  masz cmentarz i bezimiennych bohaterów pole.
Strzeż ich spoczynku jasnym dniem i  ciemną nocą,
niech słońce im błyszczy a gwiazdy niech złocą.
Niech gwiazda zwycięstwa, po wiek wieków im świeci,
niech spoczywają w pokoju. Cześć  ich  pamięci!

Pomnik Żołnierzy 4 Regimentu w Rozbericach niedaleko Chlumu, 
gdzie również miały miejsce krwawe walki.

Monumentalny pomnik myśliwca, poświęcony poległym żołnierzom 8 Batalionu Strzelców Polowych 
ze słoweńskiej Goricy, znajduje się w Lesie Svib.

Major Ferdinand Poschacher (1819 - 
1866), głównodowodzący oddziałami 
austriackimi w Bitwie pod Sadową.

Pomnik nagrobny Ferdinanda Poschachera 
przy kościele parafialnym w Chlumie.

Ossuarium w Chlumie, w którym symbolicznie złożono 
prawie wszystkie kości zebrane na pobojowiskach 

w okolicy Chlumu, Sadowy i Maslojedów.

Pomnik nagrobny Karla Poeckh, w Lesie Svib 
w tzw. Alei Umarłych.

Corocznie w Chlumie z okazji rocznicy bitwy, organizowana jest impreza z udziałem grup rekonstrukcyjnych. 
Na zdjęciu wraz z grupą rekonstrukcyjną „Pani z Kolina”.

Pomnik „Śpiącego Lwa” na cmentarzu wojennym w Chlumie. Pomnik ten 
upamiętnia poległych żołnierzy pruskich. W tym miejscu w lipcu 2011 roku 

napisałem wiersz pt. „Bezimienni bohaterowie”.
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	H ISTORIA	/ 	SPORT	

KLASA OKRĘGOWA

 ZESPÓŁ M P Bramki
1 ZORZA OCHLA 12 31 44:14
2 ŁKS	ŁĘKNICA 12 30 34:7
3 PROMIEŃ	ŻARY 11 27 38:12
4 BUDOWLANI	LUBSKO 11 26 38:13
5 POGOŃ	PRZYBORÓW 11 23 26:18
6 LZS	KADO	GÓRZYN 11 21 29:14
7 PIAST	CZERWIEŃSK 11 20 25:14
8 UNIA	KUNICE	(ŻARY) 11 18 34:23
9 ODRA	BYTOM	ODRZAŃSKI 12 17 29:25
10 SPROTAVIA	SZPROTAWA 11 17 24:12
11 MIESZKO KONOTOP 12 14 22:36
12 TKKF	 CHYNOWIANKA	 ZIELONA	

GÓRA
12 13 18:26

13 ALFA	JAROMIROWICE 11 11 23:22
14 SPARTA	GRABIK 10 9 12:33
15 LECH	SULECHÓW 12 6 18:42
16 DRZONKOWIANKA	RACULA 11 5 6:40
17 GKS	SIEDLISKO 11 3 14:44
18 DELTA	SIENIAWA	ŻARSKA 11 2 10:71

A KLASA - TABELA PO 9 KOLEJKACH:

v ZESPÓŁ M P Bramki
1 BÓBR	BOBROWICE 9 22 34:16	
2 BUDOWLANI	II	LUBSKO 9 21 22:10 
3 START	ZIEL-	BRUK	PŁOTY 9 21 27:	9	
4 CZARNI	DRĄGOWINA 9 21 29:13	
5 FADOM	NOWOGRÓD 9 18 26:21	
6 ZNICZ	LEŚNIÓW	WIELKI 9 16 20:19	
7 SPARTAK	BUDACHÓW 9 16 26:12	
8 RELAX	GRABICE 9 13 23:19	
9 BŁĘKITNI	ZABŁOCIE 9 11 16:15	
10 SPARTA	MIERKÓW 9 8 18:32 
11 IKAR	ZAWADA 9 8 20:24 
12 CZARNI	CZARNOWO 9 7 12:35 
13 POGOŃ	WĘŻYSKA 9 5 16:24	
14 ZJEDNOCZENI BRODY 9 4 19:29
15 ENERGETYK	DYCHÓW 9 0 11:41

Dnia 19 września na stadionie miejskim 
OSiR w Lubsku odbył się 12 godzinny 
mecz charytatywny „GRAMY DLA 
DANKA”, zawodnika drużyny „DO 3 
X”, zmagającego się z ciężką chorobą. 
Zespół na co dzień występuje w roz-
grywkach Lubskiej Amatorskiej Ligi 
Piłki Nożnej (nieprzerwanie od 15 lat).
Choć chłodny sobotni poranek nie napa-
wał optymizmem to zgodnie z planem 
o godz. 9.00 Danio rozpoczął długi 
piłkarski spektakl. Zagrać mógł każdy, 
kto tylko miał ochotę. Spotkania trwały 
po 20 min z przerwami na odpoczynek i 
wymianę zawodników. Z każdą godziną 
wraz ze wzrostem temperatury wzra-
stała również liczba chętnych graczy. 
Na początku grały zespoły na co dzień 
występujące w rozgrywkach LALPN. 
Później na placu gry pojawili się re-
prezentanci m.in. MUKS HAT-TRICK 
Lubsko, MLKS Budowlani Lubsko, 
reprezentacja Licealistów, oraz przy-
jezdni gracze m.in. z Żar, Nowogrodu 
Bobrzańskiego, Górzyna i wielu innych 
miejscowości. Oczywiście nie mogło 
zabraknąć najważniejszego zawodnika 
tego meczu Daniela Adamskiego, który 
również starał się choć na kilka minut 
pojawiać się na boisku i poczuć osobiście 
atmosferę rozgrywek. Chłodny poranek 
szybko minął, zrobiło się przyjemnie 
ciepło, bezwietrznie, wręcz idealnie do 
gry w piłkę nożną.
Im więcej gorących serc pojawiało się 
na stadionie tym stawało się cieplej, a 
słońce świeciło mocniej, dla wszystkich, 
a przede wszystkim dla Daniela.
W imieniu swoim jak i organizatorów 
tego wydarzenia, jak również w imieniu 
samego Daniela Adamskiego pragnę 
podziękować wszystkim, którzy przy-
czynili się do tego, że ten dzień był tak 
magiczny, że wrażliwość oraz chęć 
pomocy jest na pierwszym miejscu w 
naszych sercach.

Mecz zorganizowano dzięki pomocy 
Lubskiego OSiR-u, jak również licznym 
darczyńcom i przyjaciołom amatorskiej 
piłki kopanej, a byli to m.in. Piekarnia 
Apanowicz z Górzyna, Restauracja 

Mafia z Lubska, Hurtownia Opa-
kowań IKA z Lubska, Warsztaty 
Terapii Zajęciowej w Lubsku i 
Wiesław Szymczak. Napoje oraz 
słodkie przekąski ufundował Pan 
Grzegorz Sokołowski z Zielonej 
Góry, człowiek dla którego nie 
istnieją granice miast, liczy się 
pomoc - dziękujemy. Inicjatywę 
wspomogli również działacze, 
zawodnicy i kibice Budowlanych 
Lubsko i Kado Górzyn. Wszyst-
kim wielkie dzięki. Brać piłkarska 
jeszcze raz pokazała, że jest jedną 
wielką rodziną. 
Moc podziękowań przesyłamy 
trenerom, trenerkom oraz rodzi-
com, najmłodszych graczy za 
przybycie i czynny udział w meczu. 
Dziękujemy lubskiej licealnej mło-
dzieży, pod opieką Pani Justyny 
Mierzwiak za okazane cudowne 
serca i wsparcie naszej akcji. 
Mecz zakończył się wynikiem 

60:56 dla ekipy DO3X.
SERCA WYGRAŁY.

I.G.

GRALI DLA DANKA

W sobotę 10 października 
zespół Budowlanych 
Lubsko podejmował, 
ostatnią drużynę w tabeli, 
ekipę Delty Sieniawa 
Żarska. 

Po dwóch zwycięstwach, a szcze-
gólnie po wygranej z liderem, nasz 
zespół był zdecydowanym faworytem 
meczu. Już w 5 minucie po świetnym 
krosowym podaniu Tymoteusza 
Dynowskiego, Marcin Piech czyli 
popularny "Żwirek" daje prowadze-
nie naszej drużynie. Po kolejnych 
10minutach goście doprowadzają 
do remisu (przy biernej postawie 
całego bloku defensywnego naszego 
zespołu). Kolejne minuty to walka w 
środku pola obu ekip. W doliczonym 
czasie gry po dośrodkowaniu Tymka 
Dynowskiego Żwirek precyzyjnym 
strzałem w długi róg bramki gości 
daje nam prowadzenie. Po przerwie w 
58 minucie wprowadzony na boisko 
Jakub Borysiewicz podwyższa wynik 
na 3:1. Jednak radość z dwubramko-
wego prowadzenia nie trwała długo, 
bo już w 60 minucie po kontrataku 
goście strzelają na 3:2. Kolejne dwie 
minuty i jest karnym dla naszej druży-
ny. Wykorzystuje go "Żwirek", mamy 
4:2. Takim też wynikiem kończy się 
spotkanie. Cieszy wygrana, styl nie do 

końca, ale w piłce nie ocenia się wra-
żenia artystycznego, a liczą się bram-
ki, tych nasz zespół strzelił o dwie 
więcej. Tym samym nasz zespół cały 
czas jest w górze tabeli. Brawo!!!!
Po meczu tak występ swoich pod-
opiecznych ocenił trener Robert 
Ściłba:” Najważniejsze są trzy punkty. 
Sam styl nie zachwycał, ale ja przed 
meczem wiedziałem, że tak może być, 
bo zespół gra na wysokim poziomie 

koncentracji z liderem i drużynami 
mocniejszymi, a jak przyjeżdża ze-
spół, który jest „czerwoną latarnią” 
rozgrywek, to koncentracja jest mniej-
sza i widać tego efekty na boisku. To 
Delta momentami prowadziła grę, 
ale najważniejsze są trzy punkty i to 
cieszy.”

I.G.

 SPORT 

Niedziela (27.09.) przy Sportowej i 
kolejna wygrana Budowlanych. Tym 
razem zespół rezerw pokonał ekipę 
Czarnych Drągowina 1:0. Bramkę 
na wagę 3 punktów w 30 minucie 
meczu zdobył Patryk Kniat, który 
wykorzystał błąd bramkarza gości i 
z 16 metrów skierował futbolówkę 
do pustej bramki. Pierwsza poło-
wa to bardzo wyrównana gra, obie 
ekipy stwarzały sobie sytuacje pod 
bramkami przeciwników jednak bez 
efektu bramkowego. Druga połowa to 
zdecydowana przewaga gości, którzy 
nie potrafili jednak dojść do czystej 
sytuacji strzeleckiej. Ich akcje koń-
czyły się w większości na 16 metrze 
przed bramką gospodarzy. Po kilku 
zmianach w samej końcówce meczu 
Budowlani mogli podwyższyć wynik 
spotkania, jednak zabrakło zimnej 
krwi przy wykończeniu akcji. Cieszy 
wygrana i kolejne trzy punkty, oby 
tak dalej. Na wyróżnienie w naszej 
drużynie zasłużyli na pewno Bartosz 
Radko i Bartek Łapa.
Po meczu Damian Dworczak( pod 
nieobecność Roberta Miczke prowa-
dził zespół w niedzielnym spotkaniu) 
tak skomentował postawę Budow-
lanych: ” Trudne spotkanie. Drągo-
wina wzmocniona doświadczonymi 
zawodnikami m.in. z Nowej Soli to 
naprawdę wymagający przeciwnik, 
który w tym sezonie chce awansować 
do klasy okręgowej. My wiedzieliśmy, 
że zawsze szybko chcą strzelić bramkę 
i w ten sposób ustawić sobie mecz, 
dlatego za wszelka cenę chcieliśmy 

zagęścić grę w środku pola i to nam sie 
udało w pierwszej połowie. Pressing i 
mądra gra mojej drużyny przyniosła 
nam bramkę, dzięki której wygrali-
śmy to spotkanie. Niestety w drugiej 
połowie nasi przeciwnicy w większym 
stopniu opanowali środek boiska i 
ciężko było nam skonstruować akcje 
ofensywne, ale wolą walki i wielką 
determinacją udało nam się „dowieść” 
ten szczęśliwy dla nas wynik do koń-
ca. Wszystkim zawodnikom należą 
się naprawdę duże brawa, bo włożyli 
w ten mecz mnóstwo wysiłku. Pracę 
jaką na nim wykonali tylko skłania 
do bicia im dużych braw. Gratulacje.”

I.G.

WYGRANA CIESZY – 
JESTEŚMY W CZOŁÓWCE

Patryk Kniat zdobywca bramki 
na „wagę” 3 punktów. W sobotnie (26.09.) południe w stru-

gach padającego deszczu zawodniczki 
Budowlanych Lubsko, występujące 
w  IV ligowych rozgrywkach po-
dejmowały ekipę Czarnych Żagań. 
Po zaciętym pojedynku padł wynik 
bezbramkowy.
Tydzień wcześniej nasze zawodniczki 
rozegrały wyjazdowy mecz z ekipą 
MKS Olimpia II Szczecin. Niestety 
spotkanie zakończyło się wysoką 
porażką. Tak występ swojej drużyny 
skomentowała Julia Kowalska ( bram-
karka Budowlanych): „W niedzielę 20 
września zagrałyśmy ligowy mecz z 
MKS Olimpia II Szczecin. Spotkanie 
zaczęłyśmy z lekkim opóźnieniem, 
gdyż gospodynie posiadały stro-

je kolorystycznie zbliżone do na-
szych, sędzia dopuścił nas do grania 
i w końcu mogłyśmy zacząć mecz. 
Rozpoczęłyśmy bardzo nerwowo 
i niestety w pierwszych minutach 
straciłyśmy bramkę. Nasza gra nie 
była satysfakcjonująca, była bezna-
dziejna. Do przerwy przegrywałyśmy 
6:0. Odkryłyśmy cały środek pola i 
to decydowało o przewadze naszych 
rywalek. Zawodniczki Olimpii grały 
bardzo dobrze skrzydłami i to również 
w głównej mierze zadecydowało o 
wyniku. W przerwie dzięki uwagom 
trenera (Damian Dworczak) zdołały-
śmy się w pewnym stopniu poukładać. 
Udało nam się co prawda wyelimino-
wać rywalki na większą część drugiej 

połowy, ale to było za mało by coś 
ugrać. Nasze przeciwniczki musiały 
zacząć uważniej grać. Każdy oddany 
w naszą stronę strzał był „czyszczo-
ny” oraz broniony. Gospodynie grały 
agresywnie co w późniejszym czasie 
nas skutecznie hamowało. Kolejne 
cztery bramki padły po naszych 
głupich błędach. Mecz zakończył się 
dwucyfrowym wynikiem, który nie 
pasował każdej z nas. Dałyśmy się 
ograć jak dzieci w przedszkolu. Mamy 
ogromny żal do siebie, bo stać nas na 
dużo lepszą grę. Mimo tej porażki 
pokażemy w następnych meczach na 
co nas stać, nie poddamy się i prosimy 
kibiców o gorący doping.”

I.G.

Żeńska Drużyna Budowlanych Lubsko

Budowlanki na remis

CIESZY WYNIK

Marcin „Żwirek” Piech zdobywca trzech 
bramek w meczu z Deltą.

ymoteusz Dynowski jeden z 
wyróżniających się zawodników 
Budowlanych w meczu z Deltą.

Roksana Korzyszczak UKS ZST 
Lubsko na najważniejszej imprezie 
zapaśniczej w roku czyli Mistrzo-
stwach Polski Juniorek Młodszych 
wywalczyła 5 miejsce. W Chełmie w 
dniach 16-18.09. po wcześniejszych 
eliminacjach rywalizowały najlepsze 
zapaśniczki w kraju.

Do medalu zabrakło niewiele... Klu-
bowe koleżanki Roksany uplasowały 
się poza podium lecz zajęły punkto-
wane miejsca. Karolina Stanowska 
i Nela Cwalińska zajęły 13 miejsce.
Marta Heinemann była 17.

M.Sawicki

Roksana Korzyszczak
na "5"

Na zdjęciu od lewej: trener Mirosław Sawicki, Roksana Korzyszczak, Nela 
Cwalińska, Marta Heinemann, Karolina Stanowska

W rozgrywkach o mistrzo-
stwo V Ligi w tenisie stoło-
wym klub „Olimpia” wygrał 
swój pierwszy pojedynek, 
pokonując na wyjeździe Zo-
rzę Mozów 10:8. „Olimpia” 
wystąpiła w składzie: Moni-
ka Lesiak, Jacek Stawiski, 
Artur Skrzypczak i Adam 
Kamiński.

ms

V liga 
ping-
ponga

Pingpongiści „Olimpii” wygrali pierwszy pojedynek w V lidze 

SPROSTOWANIE
Ja niżej podpisany chciałbym przeprosić Pana Andrzeja Freliszko autora tekstu 
do artykułu „Trzej Przyjaciele z Boiska”, który ukazał się w wrześniowym 
wydaniu Magazynu Lubskiego  za błędne podanie podpisu pod artykułem. 

Ireneusz Gumienny (I.G.)
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Na kortach Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Zielonej Górze odbył się 
w dniach 12-13 września „Polsko-Nie-
miecki Amatorski Turniej Tenisowy 
Seniorów 50 + Zielona Góra Winobranie 
2020”. Tegoroczny Turniej, ze względu 
na dużą liczbę uczestników, rozegrany 
został w cyklu dwudniowym w czterech 
kategoriach wiekowych 50 +, 60 +, 70 + 
mężczyzn oraz 50 + kobiet. Do Zielonej 
Góry zjechali licznie zawodnicy zarówno 
z województwa lubuskiego, jak i zaprzy-
jaźnionych klubów 
z Brandenburgii. Nie zabrakło również 
przedstawicieli Stowarzyszenia Tenisa 
Ziemnego „NET” w Lubsku. Uroczy-
stego otwarcia turnieju dokonał Piotr 
Fabich - Prezes Zarządu ZTWL w towa-

rzystwie Bachusa. Wśród zaproszonych 
gości pojawili się: Prezes Zarządu Pol-
skiego Związku Tenisowego Mirosław 
Skrzypczyński, Dyrektor Departamentu 
Infrastruktury i Komunikacji Urzędu 
Marszałkowskiego w Zielonej Górze 
Sławomir Kotylak oraz Dyrektor MO-
SiR w Zielonej Górze Robert Jagieło-
wicz. Organizator zapewnił uczestnikom 
liczne nagrody, upominki i niespodzian-
ki. Jedną z atrakcji była wizyta w win-
nicy. A oto wyniki. Panie kategoria wie-
kowa 50 +: 1. Renata Skrzypczyńska, 2. 
Eleonora Giuliano Albo, 3. Sonia Roger, 
3. Bianca Pritsche. Panowie kategoria 
wiekowa 50 +: 1.Wojciech Tomków, 2. 
Wojciech Skołozdrzy, 3. Pintaske Bjorn, 
3. Jerzy Sterniczuk. Panowie kategoria 

wiekowa 60 +: 1. Jan Janiszak, 2. Dariusz 
Krzeptowski, 3. Stanisław Zamiatała, 3. 
Ben-Ulf Hohbein. Panowie kategoria 
wiekowa 70 +: 1. Adam Stoltmann, 2. 
Henryk Obst, 3. Józef Safian, 3. Jan 
Tarnowski 4. Edward Lisicki (STZ NET 

- brawo!), 5. Herbert Gralow. Wyniki 
turnieju pocieszenia. Kategoria wiekowa 
50 +: 1. Wiesław Święcicki, 2. Grzegorz 
Łokaj (STZ NET - brawo!). Kategoria 
wiekowa 60 +: 1. Julian Gaborek, 2. 
Henryk Dobrowolski. Kilku zawodni-

ków z Lubska bardzo dobrze spisało się 
w fazie grupowej, odpadając dopiero po 
zaciętych pojedynkach w play-offach. 
Wszystkim serdecznie gratulujemy!

M. Sienkiewicz

 SPORT 

Edward Lisicki zajął 4 miejsce w kategorii 70 + Grzegorz Łokaj uplasował się na bardzo dobrym II miejscu w dodatkowych rozgrywkach

W turnieju wystąpiła liczna grupa zawodników STZ NET Lubsko

Winobraniowy Turniej 
Tenisowy Seniorów

Finałowy mecz w rozrywkach sin-
glowych Stowarzyszenia Tenisa 
Ziemnego NET w Lubsku odbył się 
na kortach ziemnych 3 października. 
Pogoda dopisała, a uczestnicy turnieju 
twierdzili nawet, że została zamó-

wiona. Spotkanie finałowe: Grzegorz 
Nadriczny – Zdzisław Krzywiecki 
zakończyło się zwycięstwem tego 
pierwszego w dwóch setach 6:4, 
6:1. Puchar oraz nagrody wręczyli: 
Edward Lisicki oraz obecny Prezes 

STZ NET Jerzy Balicki. Po części 
oficjalnej odbyły się poza konkuren-
cyjne rozgrywki deblowe. Finalistom 
serdecznie gratulujemy!

ms

Finał singla w STZ NET
Uczestnicy finałowego turnieju singla nie mogli narzekać na pogodę

Od lewej: Grzegorz Nadriczny, Edward Lisicki, Jerzy Balicki, 
Zdzisław Krzywiecki

 SPORT 

Drzonków był 26 września areną 
Indywidualnych Mistrzostwach Wo-
jewództwa Lubuskiego w tenisie sto-
łowym, gdzie rywalizowali najmłodsi 
miłośnicy tej dyscypliny. W swoich 
pierwszych zawodach bardzo dobrze 
zaprezentowała się Lena Puzio, która 
wywalczyła brązowy medal (brawo!). 
Zosia Kamińska zajęła 9 miejsce. W 

wyniku pandemii „uciekło” naszym 
zawodniczkom i zawodnikom kilka 
medali. Jednak klub UKTS OLIMPIA 
z optymizmem patrzy w przyszłość. 
Po tegorocznym naborze w lubskich 
szkołach, dzięki zaangażowaniu 
dyrekcji i nauczycieli, do klubu dołą-
czyły kolejne dzieci.

ms

Lena Puzio z trenerem Bogdanem Lechem

Pingpongowe 
sukcesy

Poniżej prezentujemy aktualny ran-
king LOZTS w kategoriach, gdzie 
klub pingpongowy z Lubska wiedzie 
prym.

Współzawodnictwo klubowe katego-
ria – Skrzatka, sezon rozgrywkowy 
2019/2020
1 UKTS OLIMPIA Lubsko, 2 ZKS 

Drzonków, 3 LUKS PEŁCZ Gór-
ki Noteckie, 4 FIBER Nowogród 
Bobrzański, 5 MUKS BOCIAN 
Słońsk-Kołczyn 

 Współzawodnictwo klubowe kate-
goria – Skrzat, sezon rozgrywkowy 
2019/2020
1 MUKS BOCIAN Słońsk-Kołczyn, 2 

UKTS OLIMPIA Lubsko, 3 ZKS Zie-
lona Góra, 4 UKS SPARTAKUS Otyń 

ms

PODSUMOWANIE LUBUSKIEGO OKRĘGOWEGO
ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO

Trener Bogdan Lech ze swoimi podopiecznymi odnosi kolejne sukcesy

Na terenie obiektu Szkółki Te-
nisowej SMECZ oraz na kortach 
SYRENA w Żarach rozegrana 
została w dniach 19-20.09 trzy-
nasta już edycja turnieju teni-
sowego BABOLAT, przy wydat-
nej pomocy firmy EXIMPORT. 
Prawie setka uczestników wal-
czyła w kategoriach: seniorów, 
młodzieży i dzieci oraz w mik-
ście. Honorowy patronat nad 

imprezą objęła Danuta Madej 
- burmistrz Żar. W  tych roz-
grywkach nie zabrakło również 
zawodników Stowarzyszenia 
Tenisa Ziemnego NET w Lub-
sku, którzy bardzo dobrze za-
prezentowali się w deblu mie-
szanym. A oto wyniki miksta. 
1. Magdalena Żurek – Wrocław, 
Radosław Grobelski – Leszno; 
2. Iwona Ptasińska – Żary, Zdzi-

sław Krzywiecki – Lubsko; 3. 
Joanna Stróż – Żary, Arkadiusz 
Śliwiński – Lubsko; 3. Halina Po-
lańska – Gubin, Lech Borkowski 
– Gubin. Ponadto nasi tenisiści 
wylosowali atrakcyjne nagrody. 
Wszystkim serdecznie gratulu-
jemy! 

M. Sienkiewicz

Reprezentanci STZ NET Lubsko bardzo dobrze wypadli w mikście

Turniej tenisowy BABOLAT



PRZYGOTOWANIE
Do większego garnka wlać oliwę, 
podgrzać, dodać obraną , startą na 
tarce marchew i pokrojona w kostkę cuki-
nię, podsmażać ok. 2 minuty. Wlać gorący bu- l i on 
i zagotować. Dodać soczewicę i pokrojone w kostkę ziemniaki. 
Doprawić solą, pieprzem i kurkumą. Przykryć i gotować jeszcze 10 
minut. Dodać różyczki brokuła, gotować jeszcze przez ok. 5 minut. 
Pod koniec dodać tymianek. Odstawić z ognia i po kilku minutach 
wymieszać z mleczkiem.
Smacznego

Miesięcznik redaguje kolegium w składzie:
Anna Rosińska - redaktor naczelny,
Magdalena Kremis - sekretarz redakcji.
Dziennikarze stali - Marek Sienkiewicz, Krzysztof Kowsz, 
Agnieszka Majewska, Ireneusz Gumienny.
Współpracownicy: Adam Bolesaw Wierzbicki. 
DTP (skład graficzny, przygotowanie do druku): Adam Sommerfeld Studio Graficzne Raptor.
Adres redakcji: 68-300 Lubsko, al. Wojska Polskiego 2, tel. 601 815 840 (kontakt telefoniczny - jeżeli 
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zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania bądź nadawania tytułów.

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	10	(357)	2020	r.

Poziomo: 1. Rodzaj ozdoby z udra-
powanego materiału mocowanej 
pod szyją, 7. Wielkopowierzchnio-
wa forma ukształtowania terenu, 8. 
Część na- boju, służąca do umiesz-
czenia w niej ładunku, 9. W Staro-
żytnym Rzymie trener gladiatorów, 
10. Mieszanka alkoholu z sokiem, 
11. Tatarak, 14. Towarzyska gra 
karciana, 17. Cho- roba wieku dzie-
cięcego, 19. Nowela B.Prusa, 20. 
Stolica Egiptu, 21. Rów chroniący 
przed ostrzałem, 22. Przy- stą-
pienie do organizacji, 23. Buduje 
i konserwuje piece, 24. Drogowy 
lub zodiaku, 27. Tłuszcz otrzymy- 
wany z wątroby niektórych ryb, 31. 
Przezroczysta masa plastyczna, 
32. Wspólna nazwa dla protonu i 
neutronu, 33. Śnieżna pantera, 34. 
Potocznie motor rozwijający dużą 
prędkość, 35. Tarniowa, gatunek 
grzybów z rodziny tarczownico- 
watych.
Pionowo: 1. Główny narząd prze-
wodu pokar- mowego, 2. Element 
stałej fortyfika- cji, 3. Pionowy 
element balustrady podtrzymujący 
poręcz, 4. Jedna z technik podno-
szenia ciężarów, 5. Górne siekacze 
u słoni, 6. Obszerna wojskowa 
peleryna, 12. Pojawienie się spół-
głoski „J” w wyrazie, 13. Najwyższy 
stopień uczucia przy- jemności, 15. 
Największa antylopa z Afryki, 16. 
Umaszczenie konia, 18. Kawał, żart, 
23. Inaczej szlachet- ność, 25. Mło-
de rybki, 26. Lekki, odkryty pojazd 
konny, 28. Roślina uprawna, 29. 
Karłowatość, 30. Mączny, gatunek 
motyli z rodziny omacnicowatych.
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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 31 paźdzoernika 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 9/356 ML jest hasło: "PIERWSZOKLASISTKA".
Nagrody	wylosowali:	EWA	GRYZIEC	z	Lubska,	JANINA JANCZUK	z	Lubska	oraz	KAZIMIERZ	POTOCKI	z	Górzyna.	
Gratulujemy	i	zapraszamy	do	redakcji	po	odbiór	nagród.

Pyszna jesienna zupa z cukinią
i soczewicą
(przepis na dwie porcje)
SKŁADNIKI:
• brokuły - 400 g,
• cukinia - 300 g,
• marchew - 45 g,
• oliwa z oliwek 10g (1 łyżka),
• soczewica czerwona (nasiona suche) 

-100g,
• ziemniaki - 300 g (4 sztuki),
• mleczko kokosowe 120g (6 łyżek),
• tymianek,
• kurkuma,
• bulion warzywny - 500g (2 szklanki).
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