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W dniu 22 grudnia 2020 
r., w Sali Widowiskowej 
Lubskiego Domu Kultury, 
odbyło się posiedzenie 
XXVI sesji zwyczajnej Rady 
Miejskiej w Lubsku.

W obradach udział wzięło 14 Radnych, 
Burmistrz Lubska Janusz Dudojć, 
Skarbnik Gminy Anna Górska, Sekre-
tarz Gminy Iwona Poszwa, naczelnicy 
i kierownicy wydziałów UM w Lubsku 
oraz zaproszeni goście.
W związku ze śmiercią Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej w Lubsku Marka 
Gutowskiego, obecni na sali uczcili 
jego pamięć minutą ciszy, a Burmistrz 
przywołał wspomnienia o jego osobie. 
O człowieku przepełnionym pasją do 
wszystkiego za co się zabierał, pełnym 
zaangażowania i energii. Przyjacielu, 
którego nie da się zapomnieć, a którego 
będzie brakowało. 
Sesja była ważna z uwagi na podjęcie 
przez Radnych szeregu istotnych dla 
Gminy uchwał m.in. Uchwały Budże-
towej Gminy Lubsko na rok 2021 oraz 
Uchwały w sprawie uchwalenia Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Lubsko na lata 2021-2036.
Burmistrz Lubska przedstawił sprawoz-
danie ze swojej pracy w okresie mię-
dzysesyjnym, w którym poinformował 
o licznych spotkaniach m.in. z zarządcą 
cmentarza komunalnego w Lubsku, w 
związku z nagłym wzrostem zgonów 
na terenie gminy Lubsko i powiatu 
żarskiego, w celu ustalenia możliwości 
zakładów pogrzebowych w zakresie 
przechowywania ciał i organizowania 
pochówków. Wg pozyskanych informa-
cji, na obecną chwilę nie ma zagrożenia 
w tym zakresie. 
Na początku grudnia Burmistrz uczest-
niczył w spotkaniu z przedstawicielami 
Związku Nauczycielstwa Polskiego i 
Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego Solidarność w Lubsku, 
podczas którego została omówiona sytu-
acja gminnej oświaty, a także zasięgnięto 
opinii Związków w sprawie dodatków 
funkcyjnych za wychowawstwo w 
przedszkolach.
W dniu 3 grudnia 2020 roku wziął udział 
w zorganizowanej na terenie Miejskiej 
Oczyszczalni Ścieków w Lubsku pre-
zentacji samochodu specjalistycznego 
do czyszczenia wpustów ulicznych i 
udrażniania kanalizacji metodą wyso-
kociśnieniową.
W dniu 10 grudnia 2020 roku odbyło 
się  spotkanie z dyrektorkami Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy Lubsko oraz 
Lubskiego Domu Kultury. Celem spo-
tkania było omówienie zasad działania 
tych instytucji kultury w czasie pandemii 
oraz form aktywności on-line.
W dniu 15 grudnia 2020 roku odbyło się 
w lubskim ratuszu spotkanie z przedsta-
wicielem Enea Oświetlenie Sp. z o.o. w 
sprawie negocjacji warunków umowy na 
wykonanie usługi konserwacji oświetle-
nia dróg i miejsc publicznych na terenie 
gminy Lubsko, na urządzeniach pozosta-
jących we władaniu ENEA Oświetlenie 
sp. z o.o. oraz Gminy Lubsko.
Tego samego dnia odbyło się spotkanie z 

udziałem pracowników Urzędu oraz Pre-
zesa LWiK Sp. z o.o. w Lubsku w spra-
wie przygotowania się do aplikowania 
o środki pomocowe w nadchodzących 
konkursach oraz wizyta Pana Stopiń-
skiego z Cottbus w celu omówienia 
planowanych na terenie gminy Lubsko 
inwestycji fotowoltaicznych.
W dniu 16 grudnia 2020 roku Burmistrz 
wziął udział w spotkaniu z udziałem 
pracowników Urzędu oraz projektanta 
w sprawie przygotowania dokumentacji 
projektowej na inwestycje drogowe, na 
które Gmina będzie aplikowała o unijne 
lub krajowe wsparcie.
W kancelarii notarialnej w Gubinie od-
było się Nadzwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników Lubskich Wodociągów 
i Kanalizacji, podczas którego zostały 
podjęte uchwały w sprawie podwyż-
szenia kapitału zakładowego Spółki 
oraz umowy Spółki. Dotychczas kapitał 
zakładowy LWiK wynosił 4 473 000 zł, 
a został podwyższony do kwoty 21 309 
000 zł. Jest to pierwszy etap dokapitali-
zowania Spółki.
W połowie grudnia Burmistrz gościł w 
lubskim ratuszu Posła Jacka Kurzępę, 
który przekazał symboliczny czek na 
1 000 000 zł, ze środków Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki 
zostaną przeznaczone na zaprojekto-
wanie i wykonanie wodociągu w ul. 
Poznańskiej.
W dniu 17 grudnia 2020 roku odbyło się 
posiedzenie Rady Nadzorczej PGKiM 
w Lubsku Sp. z o.o., następnie w dniu 
19 grudnia Burmistrz udzielił wywiadu 
TVP3 Gorzów Wielkopolski do reporta-
żu w sprawie lubskiej kolei.
Ponadto Burmistrz wziął udział w otwar-
ciu mostu w Tarnowie, którego budowa 
niemal w całości, bo na kwotę 280 000 zł 
sfinansowana została przez Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo Lubsko.
Z dniem 30 listopada 2020 roku zakoń-
czył się Spis Rolny. Na terenie gminy 
Lubsko spisano 100% gospodarstw ob-
jętych spisem. Ogólna liczba gospodar-
stwa rolnych objętych spisem w gminie 
Lubsko wyniosła: 413 gospodarstw, z 
tego rachmistrz terenowy spisał 295 
gospodarstw, a pozostałe zostały spisane 
on-line lub telefonicznie.
Od 7 grudnia 2020 roku Punkt Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
przy ul. Traugutta w Lubsku wznowił 

działalność. Obecnie PSZOK jest czyn-
ny trzy razy w tygodniu. Docelowo 
częstotliwość funkcjonowania PSZOK 
zwiększy się, także o soboty. Lubski 
PSZOK spełnia wszelkie wymagane 
prawem warunki. W okresie tymczaso-
wego zawieszenia działania, PSZOK był 
dodatkowo modernizowany, w wyniku 
czego został doposażony w dodatko-
wy monitoring terenu, hydranty – dla 
zapewnienia odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa, w tym także w zakresie 
ppoż. Na końcowym etapie jest budowa 
wiaty przystosowanej do przechowywa-
nia kontenerów do składowania różnych 
odpadów.
PSZOK przeszedł kontrole Wojewódz-
kiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, 
Straży Pożarnej oraz Starostwa Powiato-
wego w Żarach bez uwag i zastrzeżeń.
W połowie grudnia LWiK Sp. z o.o. w 
Lubsku rozpoczęła prace związane z 
budową wodociągu przy ul. Błotnej. To 
pierwszy etap tej inwestycji. W drugim 
etapie prowadzony będzie wodociąg 
wzdłuż drogi wojewódzkiej od ul. 
Błotnej do strefy przemysłowej w Gó-
rzynie. Należy zaznaczyć, że z chwila 
wykonania połączenia wodociągu z ul. 
Błotnej do Lubska, część gminy zasilana 
dziś ze stacji w Gozdnie, będzie miała 
alternatywne źródło dostawy wody (z 
Górnej Glinki).
W dniach 3-30 grudnia br. odbył się 
odstrzał redukcyjny 10 szt. dzików na 
terenach najbardziej dotkniętych szkoda-
mi zwierzyny (teren SEP-u, ulica Trans-
portowa, teren po byłej cegielni, ulica 
Kolejowa). Na dzień 17.12.2020 r. Koło 
łowieckie „Hutnik” Głogów dokonało 
odstrzału 1 dzika. Odstrzał prowadzony 
jest na wniosek mieszkańców Lubska, na 
podstawie decyzji Starosty Żarskiego na 
odstrzał redukcyjny dzików.
W grudniu został przeprowadzony re-
mont drogi wojewódzkiej nr 287 w ciągu 
ul. Wrocławskiej w Lubsku i w miejsco-
wości Budziechów, który zrealizowany 
został po podjęciu w dniu 30 września 
2020 roku uchwały przez Radę Miejską 
w Lubsku, w sprawie zawarcia poro-
zumienia pomiędzy Województwem 
Lubuskim a Gminą Lubsko w sprawie 
współpracy przy realizacji powyższego 
zadania. Zgodnie z tym porozumieniem 
zadaniem Województwa były realiza-
cja i rozliczenie inwestycji, natomiast 
Gmina Lubsko partycypowała w tym 

przedsięwzięciu finansowo, przekazując 
Województwu środki z budżetu Gminy 
w kwocie 138 000,00 zł brutto, stano-
wiących pokrycie koniecznych napraw 
uszkodzeń na drodze wojewódzkiej nr 
287 w Lubsku w ciągu ulicy Wrocław-
skiej oraz w miejscowości Budziechów, 
powstałych w wyniku realizacji przez 
Gminę Lubsko jako Beneficjenta Głów-
nego projektu współfinansowanego ze 
środków unijnych pod nazwą: ”Zapew-
nienie prawidłowej gospodarki ścieko-
wej na terenie miasta i gminy Lubsko”, 
w tym Kontraktu 2 -„Projektowanie i 
budowa kanalizacji w miejscowości 
Białków, Budziechów i wschodniej czę-
ści miasta Lubska”, z uwagi na upadłość 
wykonawcy tego kontraktu, wskutek 
czego Gmina przejęła ciężar usunięcia 
szkód na drodze wojewódzkiej.
Ponadto podjęto m.in.
- Uchwałę w sprawie rozpatrzenia pisma 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 
Warszawie Departamentu Postępowań 
Kontrolowanych w sprawie nieprawi-
dłowości w gospodarowaniu mieniem i 
środkami publicznymi przez Burmistrza 
Miasta Lubsko Pana Janusza Dudojcia.
Uchwałę podjęto jednogłośnie ZA 
- Apel Rady Miejskiej w Lubsku do 
nielicznej, anonimowej grupy
mieszkańców Gminy Lubsko o zaprze-
stanie działań na niekorzyść Gminy 
Lubsko oraz jej Mieszkańców.
Uchwałę podjęto jednogłośnie ZA
- Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie porozumienia w
sprawie przyjęcia od Gminy Jasień za-
dania publicznego w zakresie pomocy 
społecznej.
Uchwałę podjęto jednogłośnie ZA 
- Uchwałę w sprawie wyznaczenia ob-
szaru i granic aglomeracji Lubsko.
Uchwałę podjęto jednogłośnie ZA
- Uchwałę w sprawie zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy 
Lubsko na lata 2020-2036.
Uchwałę podjęto jednogłośnie ZA
- Uchwałę w sprawie zmiany Uchwały 
budżetowej Gminy Lubsko na rok 2020
Uchwałę podjęto jednogłośnie ZA
- Uchwałę w sprawie: Uchwała Budże-
towa Gminy Lubsko na rok 2021- gło-
sowanie autopoprawek Burmistrza do 
projektu uchwały
Uchwałę podjęto jednogłośnie ZA
- Uchwałę w sprawie: Uchwały Budżeto-
wej Gminy Lubsko na rok 2021.

Uchwałę podjęto jednogłośnie ZA
- Uchwałę w sprawie uchwalenia Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Lubsko na lata 2021-2036
Uchwałę podjęto jednogłośnie ZA
- Uchwałę w sprawie ustalenia wynagro-
dzenia Burmistrzowi Lubska
Uchwałę podjęto głosami - 9 ZA, 2 - 
PRZECIW
-  Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 
na odstąpienie od obowiązku przetargo-
wego trybu zawarcia umów dzierżawy.
Uchwałę podjęto jednogłośnie ZA
- Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 
na odstąpienie od obowiązku przetargo-
wego trybu zawarcia umów najmu
Uchwałę podjęto jednogłośnie ZA
- Uchwałę w sprawie zmiany Uchwały 
Nr XXV/195/20 Rady Miejskiej w 
Lubsku z dnia 26 listopada 2020 r. w 
sprawie ustalenia wysokości opłat za 
korzystanie z wychowania przedszkol-
nego w czasie przekraczającym czas 
bezpłatnego nauczania, wychowania i 
opieki w publicznych przedszkolach i 
oddziałach przedszkolnych utworzonych 
przy szkołach podstawowych prowadzo-
nych przez Gminę Lubsko
Uchwałę podjęto jednogłośnie ZA
- Uchwałę w sprawie zmiany Uchwały 
Nr XXX/262/09 Rady Miejskiej w Lub-
sku z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie: 
regulaminu warunków przyznawania i 
wysokości niektórych składników wy-
nagrodzenia nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i przedszkolach, zmienionej 
Uchwałą Nr XLVII/364/10
Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 3 marca 
2010 r. dla których Gmina Lubsko jest 
organem prowadzącym
Uchwałę podjęto jednogłośnie ZA
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 
Uchwały nr XXV/197/20 Rady Miej-
skiej w Lubsku z dnia 26 listopada 
2020 r. w sprawie ustanowienia zasad, 
na jakich przewodniczącemu organu 
wykonawczego jednostki pomocniczej 
będzie przysługiwała dieta.
Uchwałę podjęto jednogłośnie ZA
- Uchwałę w sprawie przyjęcia planów 
prac stałych komisji Rady Miejskiej w 
Lubsku na 2021 rok.
Uchwałę podjęto jednogłośnie ZA
- Uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Lubsku na 2021 rok
Uchwałę podjęto jednogłośnie ZA

A-M

XXVI SESJA ZWYCZAJNA
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU

Sesja po raz kolejny odbyła się na Sali Widowiskowej Lubskiego Domu 
Kultury, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Na początku spotkania Radni głosowali nad zmianą porządku obrad, 
do którego wprowadzono dodatkowe trzy uchwały.

APEL NR XXVI/1/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU

Rada Miejska w Lubsku, mając na 
uwadze dobre imię Gminy Lubsko, 
interes społeczny i ekonomiczny jej 
mieszkańców, apeluje do działającej 
w opozycji nielicznej, anonimowej 
grupy mieszkańców naszej gminy 
o zaniechanie podejmowanych przez 
nich działań, którymi nadużywają do-
brego imienia Gminy, szkalują opinię 
i podważają wiarygodność pełniących 
publiczne funkcje osób oraz poddają 
pod wątpliwość legalność działań 
organów Gminy. 
W dobie pandemii COVID-19 i od 
dwóch lat trwającej trudnej sytuacji 
ekonomiczno-finansowej Gminy 
w Programie Postępowania Napraw-
czego, już od marca 2020 roku nielicz-
na grupa mieszkańców naszej społecz-
ności notorycznie próbuje podważyć 
legalność działań nie tylko Burmistrza 
Lubska, ale i Rady Miejskiej w Lub-
sku. Najpierw w skardze na Bur-
mistrza do Wojewody Lubuskiego, 
później w zamiarze przeprowadzenia 
referendum o odwołanie Burmistrza 
Lubska i Rady Miejskiej w Lubsku, 
a w październiku br. w anonimie do 

Ministerstwa Finansów. Działania te 
mogły doprowadzić do nieotrzyma-
nia pożyczki z budżetu państwa na 
restrukturyzację zadłużenia, co było 
warunkiem koniecznym, by Gmina 
wyszła z Programu Postępowania 
Naprawczego, jak również mogło 
przeszkodzić i ostatecznie doprowa-
dzić do nieotrzymania dodatkowych 
środków na inwestycje lokalne. 
Poprzez ten apel pragniemy uświa-
domić działającej w opozycji anoni-
mowej grupie osób, że podejmowane 
przez nich próby „donoszenia” na 
lokalną władzę mogły przynieść 
nieodwracalne szkody oraz bardzo ne-
gatywny skutek całej lokalnej społecz-
ności. Trzeba zaznaczyć przy tym, że 
wskazywane w skargach i donosach 
zarzuty są bezzasadne i nieprawdziwe 
i nie potwierdziły rzekomych prze-
winień Burmistrza Lubska, czy Rady 
Miejskiej w Lubsku. 
Zdajemy sobie sprawę z tego, że 
opozycja zawsze jest, gotowi jeste-
śmy stwierdzić, że jest ona nawet 
potrzebna, choćby po to, by wywołać 
konstruktywną dyskusję, zakończoną 

konstruktywną decyzją. Jednakże rzu-
canie bezpodstawnych oskarżeń może 
powodować zachwianie zaufaniem 
względem Gminy, Rady Miejskiej 
i Burmistrza i spowodować nieodwra-
calne, negatywne skutki, niosące za 
sobą szkodę wszystkim mieszkańcom.     
Niezadowolenie ww. grupy osób 
pozostaje nieuzasadnione i bez pod-
parcia racjonalną i obiektywną przy-
czyną, jako, że podejmowane w ciągu 
ostatnich dwóch lat przez samorząd 
gminny działania, poprawiły sytuację 
Gminy i jej Mieszkańców. Obecne, 
wspólne sukcesy Rady Miejskiej 
w Lubsku oraz Burmistrza Lubska, 
pozwoliły wrócić Gminie na normalne 
tory funkcjonowania, na odbudowanie 
pozycji stabilnego, godnego zaufania 
partnera, a także na odzyskanie sza-
cunku i poważania wśród instytucji 
sprawujących nad Gminą funkcję 
nadzorczą i kontrolną, jak Regionalna 
Izba Obrachunkowa w Zielonej Gó-
rze, czy obecnie także Ministerstwo 
Finansów. Nie zmarnujmy tego. 
Obecnie stoimy przed kolejnym trud-
nym rokiem, nie tylko w kraju, ale 

i na całym świecie, dlatego prosimy 
o rozwagę i zaufanie, abyśmy mo-
gli skutecznie wyprowadzić Gminę 
z ogromnego zadłużenie oraz abyśmy 
mogli realizować kolejne inwestycje 
dla dobra naszych mieszkańców.   
Rok 2021 będzie rokiem ostrożnościo-
wych działań, ale już nie w Programie 
Postępowania Naprawczego.  Jako 
radni jesteśmy też Waszym głosem. 
Podczas posiedzeń tematycznych 
komisji Rady Miejskiej w Lubsku 
poruszamy i omawiamy nurtujące 
Was – Mieszkańców problemy. Za-
wsze staramy się im zaradzić. Nie 
można naprawić wszystkiego i od 
razu. Jednak jesteśmy zdania, że 
ostatnie dwa lata dały obraz i dowód 
prawidłowości i właściwości podję-
tych przez Radę i Burmistrza Lubska 
działań. Przywrócenie w 2019 roku, 
utraconej w 2018 roku płynności fi-
nansowej Gminy, otrzymanie pożycz-
ki z budżetu państwa, restrukturyzacja 
zadłużenia oraz wyjście z Programu 
Postępowania Naprawczego, obni-
żenie zadłużenia do kwoty na koniec 
listopada 2020 r. w wysokości 52 mln 

zł, gdzie na początek kadencji zadłu-
żenie wynosiło 70 mln zł, realizacja 
w 2019 i 2020 roku wielu ważnych 
społecznie inwestycji, w tym w dużej 
mierze z pozyskanym zewnętrznym 
dofinansowaniem – to są fakty, które 
bezsporne, obiektywne potwierdzenie 
znajdują w wydanych bez uwag i za-
strzeżeń opiniach Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Zielonej Górze 
z wykonania budżetu za I półrocze 
2020 roku, a także do projektu budżetu 
na 2021 rok i do Wieloletniej Progno-
zy Finansowej na lata 2021 – 2036. 
Podejmowanym przez Radę Miejską 
w Lubsku i Burmistrza Lubska dzia-
łaniom przyświeca jeden, główny cel 
– dobro Gminy i jej Mieszkańców. 
Dlatego liczymy na Państwa wsparcie 
i pomoc w realizowanych przez nas 
zadaniach, a nie działanie na szkodę. 
Wspólnie dbajmy o naszą małą Ojczy-
znę - Gminę Lubsko!

Rada Miejska w Lubsku
Burmistrz Lubska

z dnia 22 grudnia 2020 r.

do nielicznej, anonimowej grupy mieszkańców Gminy Lubsko
o zaprzestanie działań na niekorzyść Gminy Lubsko oraz jej Mieszkańców

Jednym z obowiązków gminy wynika-
jącym z realizacji Ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach 
jest „prowadzenie we wskazanym 
zakresie selektywnego zbierania i 
odbierania odpadów komunalnych, w 
tym powstających w gospodarstwach 
domowych przeterminowanych le-
ków i chemikaliów, zużytych baterii 
i akumulatorów, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, 
mebli i innych odpadów wielkoga-
barytowych, odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych oraz zużytych opon, 
a także odpadów zielonych” (Art. 4 
ust. 2 p1 lit. a).
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) to miejsce, 
gdzie można przekazać odpady, 
które nie mogą być wyrzucane do 
kontenerów do selektywnej zbiórkiW 
związku z epidemią koronawirusa od 
marca Lubski pszok ograniczył swoją 
działalność 

Nawet najlepsza organizacja PSZOK-
-u nie stanowi gwarancji, że odpady 
trafią we właściwe miejsce. Gmina 
może jednak ułatwić mieszkańcom 
pozbycie się problematycznych i 
niebezpiecznych odpadów, które po-
winny trafić do PSZOK-u.
W związku z obostrzeniami związa-
nymi z COVID-19, Lubski PSZOK z 
początkiem pandemii zamknął swoje 
podwoje dla mieszkańców.
I tu dobra wiadomość dla wszyst-
kich, którzy chcą legalnie pozbyć się 
śmieci.
Od poniedziałku 7 grudnia 2020 roku 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych przy ul. Traugutta w 
Lubska wznowił działalność.
PSZOK jest czynny trzy razy w ty-
godniu:
- w poniedziałki w godzinach od 8:00 
do 18:00
- we wtorki w godzinach od 8:00 do 
14:00

- w czwartki w godzinach od 8:00 
do 14:00
W czasie, kiedy punkt zbiórki odpa-
dów był zamknięty, na jego terenie 
trwały prace modernizacyjne. Obec-
nie Lubski PSZOK spełnia wszelkie 
wymagane prawem warunki. Został 
doposażony w dodatkowy monitoring 
terenu, hydranty, dla zapewnienia 
odpowiedniego poziomu bezpieczeń-
stwa, w tym także w zakresie ppoż. 
Obecnie w toku jest jeszcze budowa 
wiaty przystosowanej do przechowy-
wania kontenerów do składowania 
różnych odpadów.
PSZOK przeszedł bez uwag kontrolę 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochro-
ny Środowiska, Straży Pożarnej oraz 
Starostwa Powiatowego w Żarach.
Do Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych można 
bezpłatnie oddać następujące rodzaje 
odpadów powstających w gospodar-
stwach domowych: papier, metal, 
tworzywa sztuczne, szkło, opako-
wania wielomateriałowe, odpady 
komunalne ulegające biodegradacji, 
w tym bioodpady, zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny pochodzący 
z gospodarstw domowych, odpady 
budowlane i rozbiórkowe pocho-
dzące z prowadzenia drobnych prac 
niewymagających pozwolenia na 
budowę, zgłoszenia zamiaru budowy 
lub wykonania robót, zużyte baterie 
i akumulatory, żarówki i świetlówki, 
meble i inne odpady wielkogabaryto-
we, zużyte opony, przeterminowane 
leki, przeterminowane chemikalia, w 
tym środki ochrony roślin.
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LUBSKI PSZOK WZNAWIA 
DZIAŁALNOŚĆ

Zachęcamy do korzystania z Punktu Selektywnego Zbioru Odpadów 
Komunalnych przy ul. Traugutta 3 w Lubsku. 

Przez okres dekady istnienia, Spółka posiadała kapitał zakładowy 
w wysokości 4 473 000 zł. Obecnie został on podwyższony niemal 5-krotnie, 

do kwoty 21 309 000 zł

ZASTRZYK KAPITAŁU DLA LWIK
W dniu 16 grudnia 2020 roku w kance-
larii notarialnej w Gubinie odbyło się 
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspól-
ników Spółki Lubskie Wodociągi i 
Kanalizacja Sp. z o.o., podczas którego 
podjęto uchwały w sprawie zmiany umo-
wy Spółki oraz podwyższenia kapitału 
zakładowego. 
Jest to pierwszy etap dokapitalizowania 
Spółki. Docelowo, w przyszłości po 
przekazaniu LWiK nowowybudowanego 
w ramach gminnego projektu kanalizacji 
majątku – kapitał zakładowy Spółki 
wyniesie ok. 90 mln zł. 
Dzięki tym zmianom, LWiK stanie się 
dużym, wiarygodnym partnerem dla 

banków i innych instytucji, co umożliwi 
Spółce realizację inwestycji wodno-ka-
nalizacyjnych, dla których dotychczas 
najczęściej inwestorem była Gmina 
Lubsko. 
Możliwość podjęcia ww. zmian (uchwał 
NZW LWiK Sp. z o.o.), poprzedzona 
zosta podjętą dnia 26 lutego 2020 roku, 
jednogłośnie przez wszystkich radnych 
uchwałą nr XVIII/142/20 Rady Miejskiej 
w Lubsku w sprawie wyrażenia zgody na 
wniesienie wkładów do spółki Lubskie 
Wodociągi i Kanalizacja spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością.
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 W GMINIE  W GMI NI E 

NOWI STRAŻACY W KOMENDZIE 
POWIATOWEJ PSP ŻARY
W Komendzie Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Żarach 
odbył się dniu 8 grudnia 2020 roku 
apel, na którym uroczyste ślubo-
wanie złożyli nowo zatrudnieni 
funkcjonariusze Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej w 
Żarach. Komendant Powiatowy PSP 
w Żarach st. kpt. Mariusz Morawski 
z dniem 1 grudnia 2020 roku nadał 
stopień strażaka oraz mianował do 
służby przygotowawczej na stano-
wisko stażysty str. Mateusza Kar-
bowego oraz str. Miłosza Pawlaka. 
Nowo zatrudnieni strażacy w obec-
ności Komendanta oraz strażaków 
uroczyście ślubowali „być ofiarnym 
i mężnym w ratowaniu zagrożonego 
życia ludzkiego i wszelkiego mienia  

– nawet z narażeniem życia”. Życzy-
my nowo przyjętym strażakom peł-
nego zaangażowania w służbę wraz 

z dalszymi sukcesami zawodowymi.

WYPADEK MOTOCYKLA 
CROSSOWEGO W LESIE
Dyżurny Stanowiska Kie-
rowania Komendanta Po-
wiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Żarach 
przyjął 15 grudnia zgłosze-
nie o wypadku motocykla 
crossowego w lesie, tuż za 
miejscowością Trzebiel. Do 
wypadku natychmiast za-
dysponowano zastęp stra-
żaków z JRG Żary oraz za-
stęp z jednostki OSP Trze-
biel. Działania zastępów 
straży pożarnej polegały 
na zabezpieczeniu miejsca 
zdarzenia oraz udzieleniu 
pierwszej pomocy przed-

medycznej poszkodowanemu do 
czasu przyjazdu ZRM na miejsce 
działań. Niestety, mimo natych-
miastowej akcji służb medycznych, 
w wyniku odniesionych obrażeń 
osoba poszkodowana poniosła 
śmierć. Na miejscu obecny był 
również patrol policji. Cała inter-
wencja trwała półtorej godziny.

KOLEJNA DOSTAWA MASECZEK 
I PŁYNU DO DEZYNFEKCJI DLA 
STRAŻAKÓW
Lubuscy strażacy Państwowej 
Straży Pożarnej i Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej otrzymali wsparcie w 
walce z koronawirusem w postaci 
płynu do dezynfekcji i maseczek 
ochronnych. Materiały pochodzą 
z Agencji Rezerw Materiałowych, 
a wystąpił o nie z zapotrzebo-

waniem i przekazał strażakom 
Wojewoda Lubuski Władysław 
Dajczak. Strażacy otrzymali: 2160 
pojemników 5 litrowych z płynem 
do dezynfekcji (po 4 pojemniki dla 
każdej OSP i po 20 dla JRG plus 
rezerwa magazynowa do dalszej 
dystrybucji według potrzeb), 1800 
opakowań maseczek ochronnych 
(po 3 opakowania dla każdej OSP 
i 22 opakowania dla każdej JRG 
plus rezerwa magazynowa do dal-
szej dystrybucji według potrzeb). 
Otrzymane środki od Wojewody 
Lubuskiego w postaci maseczek 
ochronnych i płynów do dezyn-
fekcji zostały przekazane 4 stycz-
nia dla 25 jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej powiatu żarskiego.

Opr. M.Sienkiewicz

KRONIKA STRAŻACKA

„UBEZWŁASNOWOLNIE-
NIE A DZIEDZICZENIE”

 Czytelnik Magazynu zwró-
cił się z prośbą o wyjaśnienie za-
sad dziedziczenia w sytuacji, gdy 
małżonkowie mają ustanowioną 
rozdzielność majątkową, zaś jedno z 
nich jest ubezwłasnowolnione. Nadto 
małżonkowie posiadają dwoje dzieci 
i dwoje wnuków. Pytanie dotyczy 
dwóch zagadnień, więc odpowiedzi 
na nie udzielę dwuetapowo. 
 Najpierw należy rozważyć, 
jaki wpływ na dziedziczenie po mał-
żonku ma ustanowienie w trakcie 
trwania małżeństwa rozdzielności 
majątkowej. Istnieją dwa rodzaje 
ustrojów majątkowych. Pierwszym z 
nich jest ustawowy ustrój majątkowy, 
zgodnie z którym, z chwilą zawarcia 
małżeństwa powstaje między mał-
żonkami z mocy ustawy wspólność 
majątkowa ustawowa. Obejmuje ona 
przedmioty majątkowe nabyte przez 
oboje małżonków lub przez jednego 
z nich w czasie trwania małżeństwa. 
Przedmioty majątkowe nieobjęte 
tą wspólnością należą do majątku 
osobistego każdego z małżonków. 
W uproszczeniu można powiedzieć, 
że wszystko to, co małżonek nabył 
przed zawarciem małżeństwa wcho-
dzi w skład jego majątku osobistego, 

zaś to, co małżonkowie nabyli po 
ślubie stanowi ich majątek wspól-
ny. Udziały małżonków w majątku 
wspólnym co do zasady są równe.
 Drugim rodzajem mał-
żeńskich ustrojów majątkowych są 
umowne ustroje majątkowe. W ich 
ramach małżeństwo może zawrzeć 
umowne ustanowienie rozdzielności 
majątkowej. Skutkuje to tym, że każ-
dy z małżonków zachowuje zarówno 
majątek nabyty przed zawarciem 
umowy, jak i majątek nabyty później. 
Nie ma więc w takiej sytuacji majątku 
wspólnego. 
 Istnieje również przymuso-
wy ustrój majątkowy. Jedną z sytuacji, 
gdy ma on miejsce jest rozdzielność 
majątkowa, która powstaje z mocy 
prawa, w razie ubezwłasnowolnienia 
lub ogłoszenia upadłości jednego z 
małżonków. 
 Dziedziczyć można na pod-
stawie ustawy bądź na skutek roz-
porządzenia testamentowego, w 
którym dana osoba została powołana 
przez spadkodawcę do dziedziczenia. 
Jeżeli chodzi o dziedziczenie ustawo-
we, to okoliczność, czy małżonkowie 
posiadali wspólność majątkową 
ustawową, czy też ustanowiona była 
rozdzielność majątkowa, nie wpływa 
zasadniczo na zdolność do dziedzi-
czenia. Jest tak dlatego, że małżonek 

z mocy ustawy jest powołany do 
dziedziczenia. Dziedziczy on wespół 
z dziećmi spadkodawcy w częściach 
równych, jednakże przypadająca mu 
część nie może być mniejsza niż jedna 
czwarta całości spadku. W przypadku 
małżeńskiej wspólności majątkowej 
ustawowej w skład spadku po zmar-
łym małżonku wchodzi jego majątek 
osobisty, czyli to, co nabył on przed 
zawarciem małżeństwa, oraz udział 
w majątku wspólnym w połowie jego 
wysokości, czyli to, co małżonkowie 
nabyli już w trakcie jego trwania. W 
przypadku rozdzielności majątkowej 
brak jest majątku wspólnego, więc 
wszystko co nabył zmarły małżonek, 
zarówno przed jak i po zawarciu mał-
żeństwa, wchodzi w skład spadku po 
nim. 
 Różnica jaka wynika z dzie-
dziczenia ustawowego pomiędzy, to 
możliwość dochodzenia wyrównania 
dorobku małżonków. Dorobkiem 
każdego z małżonków jest wzrost 
wartości jego majątku po zawarciu 
umowy majątkowej(ustanowieniu 
rozdzielności). W razie śmierci jedne-
go z małżonków, wyrównanie dorob-
ków następuje między jego spadko-
biercami a małżonkiem pozostałym 
przy życiu. Przy czym spadkobiercy 
małżonka mogą wystąpić z żądaniem 
zmniejszenia obowiązku wyrównania 

dorobków tylko wtedy, gdy spadko-
dawca wytoczył powództwo z unie-
ważnienie małżeństwa albo o rozwód 
lub wystąpił o orzeczenie separacji. 
 Jeżeli chodzi o dziedzicze-
nie testamentowe, to dziedziczą 
osoby powołane w tym testamencie 
do dziedziczenia w sposób, w jaki 
spadkodawca rozporządził w nim 
swym majątkiem. Możliwe więc jest 
wyłączenie małżonka z dziedziczenia 
poprzez pominięcie go w testamen-
cie. Jednakże w takiej sytuacji mał-
żonkowi przysługuje zachowek. Tę 
instytucję opisywałem szczegółowo 
w jednym z wcześniejszych artyku-
łów, do którego odsyłam wszystkich 
zainteresowanych. 
 W tym miejscu przejdziemy 
do kwestii ubezwłasnowolnienia. 
Istnieją dwa rodzaje ubezwłasnowol-
nienia całkowite i częściowe. Osoba 
ubezwłasnowolniona całkowicie nie 
ma zdolności do czynności praw-
nych, czyli nie może sama w sposób 
ważny podejmować żadnych donio-
słych czynności prawnych np. złożyć 
oświadczenia o przyjęciu spadku czy 
jego odrzuceniu. Osoba ubezwłasno-
wolniona częściowo może samodziel-
nie zawierać jedynie umowy należące 
do umów powszechnie zawieranych 
w drobnych bieżących sprawach 
życia codziennego. Z tych powodów 

nie mogą one sporządzić ważnego 
testamentu. 
 Jak stanowi jednak art. 8 § 1 
kc każdy człowiek od chwili urodzenia 
ma zdolność prawną. Skutkuje to tym, 
że zarówno osoba ubezwłasnowol-
niona całkowicie jak i częściowo może 
być podmiotem praw i obowiązków. 
Tak więc osoba ubezwłasnowolnia 
może dziedziczyć ustawowo albo 
na podstawie testamentu. Jednakże 
wszelkie czynności prawne związa-
ne z dziedziczeniem dokonuje w jej 
imieniu opiekun prawny tej osoby 
albo jej przedstawiciel ustawowy. Pa-
miętać należy, że konieczne jest aby 
najpierw opiekun bądź przedstawiciel 
ustawowy osoby ubezwłasnowol-
nionej wystąpił do sądu rodzinnego 
z wnioskiem o zgodę na dokonanie 
stosownej czynności w imieniu osoby 
ubezwłasnowolnionej. Zezwolenie 
sądu jest bowiem wymagane we 
wszelkich ważniejszych sprawach, 
które dotyczą osoby ubezwłasno-
wolnionej, a takimi niewątpliwie są 
sprawy spadkowe. 

Adwokat Michał Wójcicki

Jeżeli chcecie Państwo uzyskać poradę prawną – BEZPŁATNIE, proszę pisać ml@lubsko.pl z tytułem „Pytanie do adwokata”. 
Pytania można też przesyłać na adres redakcji ul. Wojska Polskiego 2, z dopiskiem „Pytanie do adwokata”. Odpowiedź opublikujemy w kolejnym 
Magazynie Lubskim. Dane osób pytających zostają do wiadomości redakcji.

KRONIKA POLICYJNA

Strażacy złożyli uroczyste ślubowanie Materiały dezynfekcyjne trafiły do wszystkich jednostek straży

Ponad półtora miliona złotych stracili 
w ubiegłym roku Lubuszanie, którzy 
dali się zwieść i uwierzyli w historie 
wymyślane przez oszustów. Za każdym 
razem przestępczy proceder wyglądał tak 
samo - rozmowa telefoniczna z fikcyjnym 
policjantem czy członkiem rodziny, dra-
matyczna historia, przekazanie pieniędzy. 
Przypominamy: policjanci nigdy nie 
proszą o przekazywanie im jakichkolwiek 
pieniędzy ani nie angażują postronnych 
osób do przeprowadzania „akcji” policyj-
nych. To mechanizm działania oszustów, 
dlatego w przypadku najmniejszych podej-
rzeń co do próby oszustwa jak najszybciej 
poinformujmy policję o zaistniałej sytuacji. 
Szybka informacja to większa szansa na za-
trzymanie sprawcy takich działań. Niestety 
pomimo licznych apeli policjantów, wciąż 
na terenie województwa lubuskiego docho-
dzi do oszustw związanych z podawaniem 
się za policjanta, oficera, wnuczka czy inne 
osoby. W 2020 roku oszuści wyłudzili w 
ten sposób ponad półtora miliona złotych 
od pokrzywdzonych osób. Są nimi najczę-
ściej są osoby starsze, seniorzy, którzy pełni 
zaufania do ludzi dają się zwieść fałszy-
wym historiom opowiadanym przez tele-
fonicznych naciągaczy. Często te zmyślone 
historie dotyczą wypadku drogowego, w 
którym uczestniczą członkowie rodziny 
albo wzięcia udziału w „tajnej, policyjnej 
akcji” wymierzonej w przestępców. Dużą 
rolę może odgrywać element zaskoczenia, 
zwiększający prawdopodobieństwo nabra-
nia się na te wymyślone historie. Wtedy już 
niedaleko do wypłaty pieniędzy z konta i 
realnego przekazania dziesiątek czy setek 
tysięcy złotych oszustom. Tak wysokie 
kwoty stanowią często oszczędności życia 
pokrzywdzonych, dla których utrata tych 
pieniędzy to przede wszystkim bardzo 
wysokie straty materialne, ale także i 
społeczne – związane z utratą zaufania do 
ludzi i pretensjami do samego siebie, że 
daliśmy się oszukać. Policjanci przypo-
minają, aby być „wyczulonym” na tego 
typu sytuacje. Warto również uwrażliwiać 
swoich domowników na przeróżne metody 
działania oszustów oraz wskazać, co należy 
zrobić, żeby nie stać się ich ofiarą. Należy 
uważać w kontaktach z obcymi osobami, 
dzwoniącymi pod numer naszego telefonu, 
wypytującymi o nasze sprawy osobiste 
czy finansowe. Policjanci nigdy nie wy-
konują takich telefonów ani nie odbierają 
osobiście żadnych pieniędzy! Po takiej 
rozmowie telefonicznej, której przebieg 
wyda nam się podejrzany, powinniśmy jak 
najszybciej poinformować o tym fakcie po-
licję. Powinniśmy również być ostrożnymi 
w kontaktach z osobami odwiedzającymi 
nasz dom, mieszkanie. Tylko rozsądek i 
rozwaga mogą uchronić nas przed staniem 
się ofiarą naciągaczy. W przypadku poja-
wienia się przed naszymi drzwiami osób 
podających się za hydraulików czy admini-
stratorów warto wiedzieć, czy rzeczywiście 
taka wizyta była zaplanowana. Sprawdźmy 
to, zadzwońmy do administratora budynku 
lub do firmy, która ma dokonać przeglądu 
czy naprawy usterki. Postarajmy się zapa-
miętać również, jak wyglądały takie osoby, 
w co były ubrane, jak się przedstawiały. 
Przyjechały samochodem czy przyszły 
pieszo? Te informacje pozwolą szybciej 
zidentyfikować i zatrzymać oszustów. 
Warto również, aby poprosić o pomoc 
osoby najbliższe – sąsiadów czy rodzinę. 
Ich obecność sprawi, że poczujemy się 
pewniej i bezpieczniej, a w razie ewentu-
alnego niebezpieczeństwa nie będziemy 
sami. Nie wszystkie przypadki kończą 
się utratą pieniędzy. Lubuscy policjanci 
podkreślają rolę pracowników banku, 

którzy są często jedyną osobą, z którą 
ofiara przestępstwa nawiązuje rozmowę 
w trakcie całego procederu. Pracownicy 
instytucji finansowych mogą okazać się 
jedynymi, którzy są w stanie zatrzymać 
przelew oszczędności. Informacja do 
policji jest bowiem przekazywana nawet 
kilka godzin lub dni po zdarzeniu, kiedy 
nie ma możliwości szybkiego zatrzymania 
sprawców. Dużą rolę w prewencji może 
odegrać przypominanie właściwych, 
bezpiecznych zachowań w kontaktach z 
nieznajomymi osobami. Warto rozmawiać, 
aby przestrzec nasze babcie i dziadków, 
uświadomić im potencjalne ryzyko i nie-
bezpieczeństwo utraty oszczędności życia 
spowodowane brakiem jakichkolwiek 
skrupułów oszustów i naciągaczy. Zawsze, 
w przypadku najmniejszych podejrzeń co 
do próby popełnienia oszustwa przez osoby 
odwiedzające nasze mieszkanie czy dom 
lub dzwoniące na numer naszego telefonu 
starajmy się jak najszybciej powiadomić 
policję o zaistniałej sytuacji i naszych 
przypuszczeniach. Dzięki szybkiej reakcji 
policjanci od razu będą mogli przystąpić 
do działania.

*
Wraz ze spadkiem temperatury i ochło-
dzeniem policjanci systematycznie spraw-
dzają miejsca, w których mogą przebywać 
bezdomni. Zimne noce stanowią poważne 
zagrożenie dla życia i zdrowia nie tylko dla 
nich, ale także osób w podeszłym wieku 
mieszkających samotnie lub nietrzeźwych. 
Nie bądźmy obojętni i alarmujmy o za-
grożonych wychłodzeniem. Zima to czas 
bardzo trudny dla bezdomnych. Spadki 
temperatury szczególnie w nocy stanowią 
dla nich poważne zagrożenie. Osoby 
samotne, w podeszłym wieku, chore, ale 
także nietrzeźwe narażone są na utratę 
życia lub zdrowia. Dlatego policjanci o tej 
porze roku sprawdzają pustostany, altany, 
parki oraz wszystkie inne miejsca, gdzie 
mogą przebywać osoby bezdomne. Niskie 
temperatury mogą spowodować, że ich 
życie i zdrowie będzie zagrożone poprzez 
wychłodzenie organizmu. Szczególnej 
uwagi wymagają także osoby starsze, które 
mieszkają samotnie. Pozostańmy czujni 
szczególnie, gdy temperatura spadnie poni-
żej zera. Każdy z nas może pomóc w takiej 
sytuacji, dlatego nie bądźmy obojętni, 
informujmy dzwoniąc na numer 112. Jeden 
taki telefon może uratować komuś życie. 
Warto skorzystać także z Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa. To aplikacja, 
która posiada zakładkę „osoba bezdomna 
wymagająca pomocy”. W ten sposób rów-
nież można informować o miejscach prze-
bywania bezdomnych. Policjanci sprawdzą 
każde takie zgłoszenie. Przypominamy o 
bezpłatnej infolinii uruchomionej przez 
Centrum Zarządzania Kryzysowego Wo-
jewody Lubuskiego: 800 109 160, gdzie 
można uzyskać informację o miejscach 
noclegowych oraz punktach wydawania 
posiłków dla bezdomnych i potrzebujących 
pomocy. Na terenie powiatu żarskiego 
są to: Żarska Spółdzielnia Socjalna, ul. 
Tkacka 4, Lubsko, telefon 601 188 649 
- ogrzewalnia 20 miejsc (od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00, 
w sobotę, niedzielę i święta całodobowo); 
Fundacja „Pogodna Jesień Seniora”, ul. 
Bohaterów Getta 9, telefon 502 128 818, 
518 335 023 - noclegownia dla osób bez-
domnych 20 miejsc (od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 18.00 do 8.00, w 
sobotę od 18.00 do 11.00 i w niedzielę od 
16.00 do 8.00); Chrześcijańskie Schronisko 
dla Bezdomnych Mężczyzn, Mirostowice 
Górne 78, telefon 602 337 188 - schronisko 
25 miejsc noclegowych (całodobowo); 

Mała Gastronomia „U Zosi”, ulica Emilii 
Plater 30, Lubsko, telefon 510 908 557 
- stołówka, 30 posiłków w godzinach od 
11.00 do 13.00.

*
Policjanci zatrzymali dwie osoby podej-
rzane o kradzież z włamaniem do sklepu. 
Mężczyźni usłyszeli już zarzuty w tej 
sprawie. Odzyskany towar powrócił do 
właścicielki. Za tego typu przestępstwo 
grozi do 10 lat pozbawienia wolności. 
W nocy 5/6 grudnia 2020 roku doszło 
do włamaniu do jednego ze sklepów na 
terenie gminy Trzebiel. Nieznani sprawcy 
uszkodzili drzwi wejściowe i weszli do 
środka pomieszczenia. Zabrali kilkanaście 
kart startowych do telefonów, kilkadziesiąt 
wkładów do papierosów elektronicznych 
oraz wyroby tytoniowe - łącznie rzeczy 
warte blisko 2 tysiące złotych. Policjanci 
otrzymali zgłoszenie o tym zdarzeniu 
kolejnego dnia i natychmiast podjęli w tej 
sprawie intensywne działania. Przyniosły 
one efekt już po dwóch dniach. Funkcjona-
riusze do sprawy zatrzymali cztery osoby, z 
których dwie usłyszały zarzuty. To 34-letni 
mieszkaniec powiatu żagańskiego oraz 
25-latek z powiatu żarskiego. Podejrzani 
są o dokonanie kradzieży z włamaniem. 
Odzyskany przez policjantów towar 
ukryty był w miejscu zamieszkania jednej 
z zatrzymanych osób i został już zwróco-
ny właścicielce . Tego typu przestępstwo 
zagrożone jest karą pozbawienia wolności 
nawet do 10 lat.

*

W wyniku intensywnych działań poli-
cjantów już następnego dnia po zdarzeniu 
zatrzymany został 35-latek podejrzany o 
dokonanie rozboju. Mężczyzna przyłożył 
pokrzywdzonemu do pleców przedmiot 
przypominający broń, oddał strzał, a potem 
zabrał jego pojazd i uciekł. Sąd przychylił 
się do wniosku Prokuratury Rejonowej w 
Żarach oraz policji i zastosował środek za-
pobiegawczy w postaci trzymiesięcznego 
aresztu. Do zdarzenia doszło 1 grudnia 
2020 roku w przygranicznych Zasiekach. 
Napastnik przyłożył do pleców pokrzyw-
dzonego przedmiot przypominający broń i 
oddał z niego strzał. Groził użyciem dalszej 
przemocy, a następnie zabrał samochód 
audi A6 i oddalił się z miejsca zdarzenia. 
Po otrzymaniu zgłoszenia do działania 
przystąpili natychmiast policjanci z Ko-
misariatu Policji w Lubsku, którzy w toku 
podjętych działań ustalili, że podejrzany 
uciekając z miejsca zdarzenia zatankował 
pojazd kilkadziesiąt kilometrów dalej i 
nie zapłacił za paliwo. Na szczęście po-
krzywdzony nie odniósł w wyniku tego 
zdarzenia poważnych obrażeń. Z uwagi na 
kryminalny charakter zdarzenia do działań 
zmierzających do ustalenia i zatrzymania 
sprawcy rozboju włączyli się policjanci 
kryminalni z żarskiej komendy oraz Ko-
mendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie 
Wlkp. W wyniku intensywnych czynności 
już kolejnego dnia na terenie województwa 
dolnośląskiego został zatrzymany 35-letni 
mężczyzna, podejrzewany o dokonanie 
rozboju. Policjanci odnaleźli porzucony 
pojazd i zabezpieczyli również przedmiot 

służący do popełnienia przestępstwa. 
Śledczy przeprowadzili szereg czynności 
procesowych, gromadząc materiał do-
wodowy w tej sprawie. Pozwolił on na 
przedstawienie zarzutów mężczyźnie. W 
piątek (18 grudnia) sąd przychylił się do 
wniosku Prokuratury Rejonowej w Żarach 
oraz policji i aresztował podejrzanego 
na trzy miesiące. Za to przestępstwo w 
warunkach recydywy grozi kara do 15 lat 
pozbawienia wolności.

*
Policjanci z lubskiego komisariatu wspo-
magani przez policjantów z żarskiej i zie-
lonogórskiej komendy, a także strażaków 
prowadzili poszukiwania mężczyzny, 
który oznajmił rodzinie, że chce popełnić 
samobójstwo. Na szczęście wszystko skoń-
czyło się dobrze, a odnaleziony mężczyzna 
trafił pod opiekę medyczną. We wtorek (5 
stycznia) do dyżurnego lubskiego komi-
sariatu wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu 
mężczyzny, który oznajmił rodzinie, że 
odbierze sobie życie i wyszedł z domu 
w nieznanym kierunku. Natychmiast po 
otrzymaniu tej informacji Komendant 
Powiatowy Policji w Żarach ogłosił alarm, 
rozpoczynając akcję poszukiwawczą. W 
działania zaangażowani byli policjanci 
z Komisariatu Policji w Lubsku, a także 
żarskiej i zielonogórskiej komendy. Do 
funkcjonariuszy dołączyli również stra-
żacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
w Lubsku oraz strażacy - ochotnicy ze 
Starej Wody i Zabłocia. W poszukiwania 
zaangażowano przewodnika wraz z psem 
tropiącym.  Przeczesywano tereny leśne, 
miejscowość, w której mieszkał zaginiony 
oraz pobliskie drogi dojazdowe. Funkcjo-
nariusze sprawdzali miejsca, w których 
mógł się znaleźć mężczyzna. Akcja była 
utrudniona, gdyż prowadzona była o zmro-
ku. Na szczęście zakończyła się szczęśli-
wie. Dzięki dobrej koordynacji działań i 
szybkiej reakcji na zgłoszenie policjanci 
odnaleźli zaginionego. Mężczyzna był 
przytomny, jednak wyziębiony, a kontakt z 
nim był utrudniony, więc został przekazany 
pod specjalistyczną opiekę medyczną. Kie-
dy zagrożone jest życie ludzkie, policjanci 
natychmiast przystępują do działania, nie 
lekceważąc żadnego tego typu zgłoszenia.

*
Jesień i zima to czas, kiedy dochodzi do 
kradzieży z włamaniem do altan umiej-
scowionych na ogrodach działkowych. W 
tym czasie rzadziej odwiedzamy działki i 
dopiero na wiosnę 
orientujemy się, że 
ktoś ukradł nam 
kosiarki lub elek-
tronarzędzia. Dla-
tego kończąc prace 
ogrodowe, zadbaj-
my o swoje mienie 
już jesienią, odpo-
wiednio je zabez-
pieczając. Kosiarki 
i elektronarzędzia, 
które w tym okresie 
nie będą przez nas 
używane, przecho-
wajmy w komór-
kach, garażach lub 
innych miejscach, 
w których będziemy 
mieli baczenie na 
ten sprzęt. 

*
Niestety pomimo 
licznych apeli w dal-
szym ciągu wiele 
osób pada ofiarami 
oszustwa na tzw. 
BLIKA. Bardzo 

często zgłaszają się również osoby oszu-
kane za pośrednictwem OLX lub podob-
nych portali. Pamiętajmy o przebiegłości 
przestępców, którym nie wystarczają już 
metody na tzw. „policjanta”, „prokuratora”, 
„pracownika opieki społecznej”, „gazow-
nika”, „amerykańskiego żołnierza” czy 
„arabskiego księcia”. W ostatnim czasie 
jako nowość pojawiły się próby wyłu-
dzenia pieniędzy za pomocą groźby udo-
stępnienia wstydliwych zdjęć lub nagrań. 
Najczęściej ofiarami padają mężczyźni. 
Nawiązują oni internetową znajomość z 
kobietą, która „podpuszcza” ich do wysy-
łania 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 zacho-
wanie ostrożności i rozwagi.

*
Jeśli chcesz połączyć pasję ze służbą, jeśli 
cenisz sobie stabilizację zatrudnienia, jeśli 
jesteś wrażliwy na wszelkie formy łamania 
prawa, jeśli chcesz się rozwijać to optymal-
nym miejscem jest praca w policji. Możesz 
zostać policjantem, wykorzystując swoje 
dotychczasowe umiejętności i predyspozy-
cje. To służba interdyscyplinarna, w której 
z pewnością się odnajdziesz. Praca w poli-
cji to ciekawa propozycja i perspektywa re-
alizacji zadań, dająca wiele satysfakcji tym, 
którzy marzą, aby pomagać innym. Oczy-
wiście 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 bezpie-
czeństwa obywateli. Służba prewencyjna, 
kryminalna, dochodzeniowo-śledcza, 
ruchu drogowego, policyjni antyterrory-
ści, technicy kryminalistyki, profilaktycy, 
psycholodzy, przewodnicy psów, poli-
cjanci z laboratorium kryminalistyczne-
go, rzecznicy prasowi, funkcjonariusze 
zwalczający przestępczość gospodarczą, 
korupcyjną, cybernetyczną, narkotykową 
czy zorganizowaną. Wolne miejsca cze-
kają 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

Tym razem wypadek spowodował śmierć 
motocyklisty

 Tym przedmiotem 35-letni bandyta groził 
pokrzywdzonemu
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Celem Miejsko-
Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 
jest udzielanie wsparcia 
wszystkim, którzy są w 
trudnej sytuacji życiowej 
i samodzielnie nie są w 
stanie jej zmienić.

Pracownicy M-GOPS każdego dnia 
wspierają i pomagają mieszkańcom 
naszej Gminy.
Dążą do poprawy życia tych, którzy 
z różnych powodów nie radzą sobie 
ze stawianymi przed nimi życiowymi 
zadaniami, zarówno w wymiarze spo-
łecznym, ekonomicznym, jak i psycho-
logicznym, zapobiegając tym samym ich 
wykluczeniu czy stygmatyzacji. 
Pomocy społecznej udziela się osobom 
i rodzinom w szczególności z powodu: 
ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezro-
bocia, niepełnosprawności, długotrwałej 

lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzi-
nie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludź-
mi , potrzeby ochrony macierzyństwa lub 
wielodzietności, bezradności w sprawach 
opiekuńczo – wychowawczych i pro-
wadzenia gospodarstwa domowego, 
zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub 
wielodzietnych.
Pomoc społeczna ma wspierać je w 
usamodzielnieniu się oraz integracji ze 
środowiskiem.
W ramach pomocy społecznej przyznaje 
się i wypłaca świadczenia, wykonuje 
pracę socjalną, prowadzi instytucje i 
ośrodki pomocy społecznej, ocenia i 
analizuje zjawiska skutkujące sytuacjami 
wymagającymi wsparcia oraz rozwija 
nowe formy pomocy.
Niewielka grupa osób, jaką stanowią w 
Lubsku Pracownice Socjalne, Asystentki 
Rodzin, czy pracownicy zapewniają-
cy sprawne funkcjonowanie samego 
ośrodka, starają się pomagać i dawać 
wsparcie, w sytuacjach trudnych i często 
niebezpiecznych. Nie zawsze wiadomo, 
co czeka za drzwiami domu osób po-
trzebujących pomocy, z czym przyjdzie 
się zmierzyć. Zwłaszcza ubiegły rok i 
czas pandemii, która dodatkowo naraża 
wszystkich na zagrożenie, postawa 
pracowników socjalnych tym bardziej 
napawa podziwem i uznaniem. 
Nie jest to zawód - lecz misja, pełna 
ofiarności, odwagi, empatii, życzliwości 
i zrozumienia dla drugiego człowieka. 
Często niedoceniani i niedostrzegani 
pracownicy pomocy społecznej, każ-
dego dnia mierzą się z rzeczywistością 
i życiem innych, kiedy to my zmęczeni 
jesteśmy mierząc się jedynie ze swoim. 

A-M

 LUDZIE,  WYDARZENIA  LUDZI E,  WYDARZENI A 

Na odejście bli-
skich nie można 
się przygotować. 
Śmierć zawsze 
jest nie na miej-
scu i zawsze nie w 
porę.  Nie pyta, nie 
uprzedza, nie dys-
kutuje. Przychodzi 
i zostawia ból. Ból, 
który ukoić mogą 
tylko wspomnienia.
Zbyt wcześnie, zbyt szybko, odszedł Marek 
Gutowski, pozostawił nas w smutku i żalu, z 
niedosytem rozmów, towarzystwa, poczucia 
humoru, wiedzy i doświadczenia jakie prze-
kazywał i energii jaką zarażał innych. 
Nigdy nie spoczywał na laurach, nie tracił 
czasu. Z energią i uśmiechem zawsze można 
było na niego liczyć. 
Jak sam twierdził, swoją aktywność odzie-
dziczył po tacie. 
Zainteresowanie sportem zaczęło się już 

w szkole podsta-
wowej. Następnie 
w liceum, to ko-
szykówka stała 
się pasją na tyle 
silną, że wyzna-
czyła dalszą drogę 
zawodową, której 
efektem było uzy-
skanie dyplomu 
trenera koszyków-

ki na Akademii Wychowania Fizycznego. Po-
czątki jako pedagog nie były łatwe, bo i czasy 
takie nie były. Nikt nie opływał w dostatki, 
brakowało sprzętu, ale chęć i pasja potrafią 
być motorem wszelkich działań. Pierwsze 
doświadczenia zdobywał w Zbiorczej Szkole 
Gminnej w Lubsku, następnie w Szkole Pod-
stawowej nr 1, w latach 1982-85. Przejście 
do nowo powstałej Szkoły Podstawowej nr 
5, przyniosło największe sukcesy tamtego 
okresu. Trenowanie z rocznikami 72,73,75 
i 76 zaowocowało zdobyciem brązowych 

medali w wojewódzkich mistrzostwach szkół 
w koszykówce. Z rocznikiem 77/81 niemal 
zdobył złoto. Kiedy SP 5 przemianowano na 
Gimnazjum nr 1, w którym Pan Marek objął 
stanowisko zastępcy Dyrektora, a następnie 
Dyrektora w okresie 2003-2011, i tam nie 
brakowało sukcesów. W 2013 roku przeszedł 
na zasłużoną emeryturę, ale nie oznaczało to, 
że zwolnił tempo. Wręcz przeciwnie. 
Miał wiele sukcesów i powodów do dumy 
m.in. Wielokrotne zwycięstwa w amator-
skiej lidze w Żarach (Żarski Nurt Basketu 
Amatorskiego), w 2013 r. Wicemistrzostwo 
Polski w Mistrzostwach Polski w koszy-
kówce mężczyzn +35 w Polanicy Zdrój, a 
w sezonie 2018/2019 trzecie miejsce w 
amatorskiej lidze w Zielonej Górze (Lubuski 
Nurt Basketu Amatorskiego). Realizował z 
powodzeniem program Polskiego Związku 
Koszykówki SMOK (Szkolny Młodzieżowy 
Ośrodek Koszykówki), w którym udział brało 
30-40 osób.  Wielu jego podopiecznych z 
różnych etapów kariery trenerskiej trafiło do 

I ligowego Zastal-u. 
Prócz udzielania się na arenie sportowej, 
nie wyobrażał sobie bycie biernym w sferze 
społecznej i politycznej. Był Przewodniczą-
cym Rady Miejskiej w Lubsku w obecnej 
kadencji 2018 - 2023, Radnym Rady Miejskiej 
w Lubsku w kadencji 1998 - 2002, Radnym 
Rady Powiatu Żarskiego w kadencjach: 2010 
- 2014, 2006 - 2010, 2002 - 2006 w tym, w 
kadencji 2002 - 2006 pełnił funkcję Członka 
Zarządu Powiatu Żarskiego.
Ale jego największym sukcesem była rodzina 
i to, że kochał życie nad życie. 
Spieszmy się kochać ludzi. Nie odkładajmy 
spotkań, bo za daleko, za późno, za często. 
Nie szczędźmy uśmiechu, ciepłych słów 
przyjaciołom, bliskim.  Nie zapominajmy 
mówić dziękuję, przepraszam. Nie kryjmy 
czułości, tęsknoty, troski. Bądźmy dla siebie 
lepsi i celebrujmy wspólnie spędzane chwile. 
Bo na końcu liczy się człowiek.
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WSPOMNIENIEWSPOMNIENIE
O Ś.P. MARKUO Ś.P. MARKU
GUTOWSKIMGUTOWSKIM

 "Ktoś tutaj był i był,
a potem nagle zniknął
 i uporczywie go nie ma."
– Wisława Szymborska

 Marek Gutowski  
 odszedł w niedzielę 13 grudnia,  
 w wieku 61 lat. Człowiek z pasją,  
 działacz, Przewodniczący Rady  
 Miejskiej w Lubsku, wieloletni  
 radny powiatowy, trener wielu  
 pokoleń koszykarzy. Nikomu  
 nie szczędził uśmiechu, dobrego  
 słowa, wsparcia. Rzesza osób,  
 która złożyła wyrazy współczucia  
 rodzinie oraz okazała żal  
 po odejściu dobrego człowieka  
 była dowodem, że kochał ludzi,  
 a oni odwzajemniali to uczucie. 

 Przez 33 lata mentor - nauczyciel wychowania fizycznego i trener dla wielu 
pokoleń sportowców, bo kochał sport i z pasją się mu oddawał. Wielki miłośnik 
basketu. Drużyna była jego drugą rodziną i jak rodzina przeżyli tą nagłą rozłąkę. 
Wspomnienia współnych chwil pozostaną, ale zostanie także żal i pustka  
 po kimś bliskim. 

 Samorządowiec, społecznik, dyrektor szkoły. Burmistrz Lubska Janusz 
Dudojć, wspominał ze wzruszeniem przyjaźń jaka ich łączyła od dzieciństwa. 
Wspólne sąsiedztwo, podwórko. Łączyła ich idea i chcieli ją zrealizować, dla 
miasta i nastepnych pokoleń. To była prawdziwa przyjaźń podkreśla Burmistrz. 
Zawsze mogłem liczyć na jego wsparcie. Włodarz sukces wyjścia z Programu 
Postępowania Naprawczego zadedykował właśnie Markowi Gutowskiemu - 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lubsku oraz całej radzie, bez których pracy 
i wsparcia to by się nie udało.

Tak trudno żegnać na zawsze kogoś,
kto jeszcze mógł być z nami...

Na zawsze odszedł od nas

MAREK GUTOWSKI
człowiek o wielkim sercu, oddany mąż, ojciec,

dziadek, znajomy, kolega, przyjaciel...

Rodzinie oraz wszystkim bliskim naszego przyjaciela
serdeczne wyrazy współczucia

składają
członkowie lubuskiej Lewicy i powiatu żarskiego.

Ból po stracie tak bliskiej osoby 
niech złagodzi prawda, że nie umiera ten, 

kto pozostaje w sercach innych

Z głębokim żalem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

MARKA GUTOWSKIEGO
Przewodniczącego

Rady Miejskiej w Lubsku

Jego śmierć spowodowała pustkę
w sercach wszystkich, którzy go znali.

Składamy wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie i Bliskim

Dyrektor i pracownicy Biblioteki Publicznej w Lubsku
oraz redaktorzy Magazynu Lubskiego.

JEŚLI NIE MOŻESZ ROBIĆ JEŚLI NIE MOŻESZ ROBIĆ 
RZECZY WIELKICH, RÓB MAŁE RZECZY WIELKICH, RÓB MAŁE 
RZECZY W WIELKI SPOSÓBRZECZY W WIELKI SPOSÓB
W dniu 09.01 2021 r. minął mie-
siąc od śmierci Prezesa Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Lubsku 
Janusza Gołębiewskiego.
Kariera zawodowa Prezesa była 
długa, w latach 1985-1988;1989-
1991 został wybrany do Rady 
Nadzorczej Spółdzielni Mieszka-
niowej jako członek i przewodni-
czący Komisji Rewizyjnej. Przez 
następne lata był Przewodniczą-
cym Rady Nadzorczej. 
Również przez wiele lat pracował 
w „Magnolii” w Lubsku, gdzie 
przeszedł wszystkie szczeble 
awansu zawodowego. Następnie 
pracował jako nauczyciel w ZDZ 
w Lubsku, uczył przedmiotów 
technicznych.
W roku 2004, w styczniu po odej-
ściu na emeryturę ówczesnego 
Prezesa Tadeusza Leńczuka, 
Rada Nadzorcza Spółdzielni 
Mieszkaniowej wybrała Janusza 
Gołębiewskiego Prezesem Spół-
dzielni.
Przez wiele lat był także człon-
kiem i działaczem Regionalnego 
Związku Rewizyjnego Spółdziel-
ni Mieszkaniowych w Zielonej 
Górze.
Pracę traktował nie jako karierę, 
ale pracę dla dobra całej społecz-
ności spółdzielczej. Żył problema-
mi Spółdzielni.
Był człowiekiem zorganizowa-
nym, ambitnym i pełnym energii 

do działania. Kochał życie, miał 
ogromne poczucie humoru. Był 
znany ze swojej życzliwości i 
dobrego serca. Gdy ktoś potrze-
bował pomocy lub dobrej rady, 
nigdy nie odmawiał.
W roku 2018 Prezes został uho-
norowany statuetką Menedżer 
Spółdzielca przez Krajową Radę 
Spółdzielczą w Warszawie.
Oczkiem w głowie Prezesa była 
termomodernizacja budynków 
Spółdzielczych w Lubsku i Ja-
sieniu.
Pierwszą termomodernizację 
budynków rozpoczęto w roku 
2009 – był to budynek przy ul. 
Wrocławskiej 85. I tak w roku 

2020 rozpoczęto prace docie-
pleniowe dwóch ostatnich, z 44 
budynków – przy ul. J. Korczaka 
5-7 w Lubsku i przy ul. Strażackiej 
2-4-6 w Jasieniu.
Niestety Pan Prezes nie doczekał 
zakończenia robót.
Cały czas z niedowierzaniem 
przyjmujemy fakt, że nie ma go 
już wśród nas. Był dla nas dobrym 
przykładem.
Prezesa Janusza Gołębiewskiego 
można utożsamić ze słowami 
Napoleona Hilla 
„Jeśli nie możesz robić rzeczy 
wielkich, rób małe rzeczy w wielki 
sposób”.

Jolanta Król

LUBSKI M-GOPS
- SPOŁECZNA MISJA

Zakres działania M-GOPS-u jest bardzo szeroki, od 
zapewnienia usługi opiekuńczej osobom starszym 
i chorym, poprzez udzielanie pomocy finansowej 

i rzeczowej, po pomoc i wsparcie psychologiczne.

Przedświąteczny okres Bożego Narodzenia wiąże się z 
gorączkowymi przygotowaniami w naszych domach: 
porządkami, zakupami, a przede wszystkim z dekoracjami 
i przystrajaniem bożonarodzeniowej choinki. 
Nawiązując do ponad dwustuletniej tradycji ubierania 
zielonego drzewka Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
w Lubsku ogłosiła w grudniu konkurs na najpiękniejszą i 
najciekawiej przyozdobioną choinkę, zorganizowany ph. 
„Pokaż innym swoją choinkę”. Wszyscy, którzy uznali, 
że warto pochwalić się 
„najpiękniejszą” choin-
ką przysłali do biblioteki 
zdjęcia swoich świątecz-
nych drzewek. Każda z 
nich miała indywidualny 
charakter i wyróżniała się 
charakterystycznymi ele-
mentami dekoracji. Trzy 
z nich zostały wyróżnione 
i nagrodzone. Nagrody 
rzeczowe są do odbioru w 
bibliotece, a zdjęcia można 
obejrzeć na facebooku i 
stronie BPMiG w Lubsku.

Renata Włodarczak

KONKURS PACHNĄCYKONKURS PACHNĄCY
CHOINKĄCHOINKĄ

 I miejsce  
 Eliza Znajszła - Kurczewska 

 II miejsce  
 Magdalena W. 

 III miejsce  
 Jadwiga D. 



14 15M AGAZ Y N LUBS KI  NR 1/2021 (360)MAGAZYN LUBSKI  NR 1/2021 (360)

 LUDZIE,  WYDARZENIA  LUDZI E,  WYDARZENI A 

Na początku stycznia, 
niespełna pół roku 
od podpisania 
umowy dotyczącej 
dofinansowania ośrodków 
wsparcia, nowy dom 
ŚDS oficjalnie został 
oddany we władanie jego 
mieszkańcom.

W czerwcu ubiegłego roku, Wojewo-
da Lubuski Władysław Dajczak nad 
Zalewem Karaś w Lubsku uroczy-
ście podpisał umowę z Burmistrzem 
Lubska Januszem Dudojciem, dzięki 

której zrealizowany został projekt 
adaptacji budynku po byłym USC na 
potrzeby ŚDS. Inwestycja opiewa na 

kwotę niemal 1 000 000 zł, z czego 
dofinansowanie wyniosło 930 270 zł. 
Obecna siedziba Środowiskowego 
Domu Samopomocy sąsiaduje z Klu-
bem Senior+, który swoją działalność 
zawdzięcza również wsparciu Woje-
wody Lubuskiego. 
Nowe miejsce to nowe możliwości. 
Brak barier architektonicznych, duża 
i zaadoptowana pod konkretne po-
trzeby powierzchnia użytkowa, po-
zwoli na rozszerzenie programu zajęć, 
zwłaszcza związanego z rehabilitacją 
i rozwojem podopiecznych.
Sąsiedztwo z jednostkami kultu-

ry i sportu, tj. Bi-
blioteką, Lubskim 
Domem Kultury, 
Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji, stwarza 
warunki do lepszej 
współpracy, co po-
zytywnie wpłynie 
na adaptację i funk-
cjonowanie pod-
opiecznych ŚDS w 
lokalnym środowi-
sku. 
Wcześniej w budyn-
ku mieścił się Urząd 
Stanu Cywilnego, 
kawiarnia oraz sto-
łówka. Dla miesz-
kańców Lubska to 
miejsce kultowe, 
pełne wspomnień. 

Niestety po zaprzestaniu w nim 
działalności budynek, zwłaszcza 
wewnątrz, z upływem czasu ulegał 

coraz większej de-
wastacji. 
Otwarcie nowej 
placówki odbyło 
się z udziałem Po-
sła na Sejm Rzecz-
pospolitej Polskiej 
Jacka Kurzępy, 
Burmistrza Lubska 
Janusza Dudojcia, 
Wykonawcy - wła-
ściciela Zakładu 
B u d o w l a n e g o 
z Żar Wacława 
Bryczkowskiego, 
Radnych Rady 
Miejskiej w Lub-
sku, ks. kan. Ma-
riana Bumbula, 
przedstawicieli: Urzędu Miejskiego, 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, ŚDS, WTZ, Członków 
Klubu Senior + oraz Stowarzyszeń. 
Burmistrz podziękował za współpracę 
wszystkim zaangażowanym 
przy tym złożonym i nieła-
twym w realizacji projek-
cie. Władzom Województwa 
Lubuskiego, wykonawcy, 
pracownikom wszystkich jed-
nostek pracujących nad pro-
jektem, ludziom życzliwym i 
otwartym na innych i ich po-
trzeby. Odczytał również list 
przekazany przez Wojewodę 
Lubuskiego, który pogratu-
lował sprawnie przeprowa-
dzonych prac adaptacyjnych 
oraz dobrego wykorzystania 
środków, które przeznaczone 
zostały na stworzenie nowej 
siedziby ŚDS, która znacząco 
poprawi warunki pracy i roz-
woju zarówno podopiecznych 
domu, jak i pracowników, 
przy okazji ratując budenek od 
popadania w ruinę.
Poseł Jacek Kurzępa podkre-
ślił, że inwestycja ta powstała 
pomimo ciężkiej sytuacji, w 
jakiej znalazła się Gmina. 
Pogratulował Burmistrzowi 
odwagi , determinacji i siły, że 
pomimo wielu przeciwności i 
przejawów niezrozumienia z 
uporem realizuje to, co jest 
ważne dla mieszkańców i 
miasta. Jednocześnie życzył 
wszystkim, by współpraca 

i wzajemna życzliwość budowały 
nasze miasto i nas samych. Jesteśmy 
częścią wspólnoty oraz miejsca w 
którym żyjemy i powinniśmy dbać o 
jego rozwój.
Jesteśmy przekonani, że nowe miejsce 
Środowiskowego Domu Samopomo-

cy będzie miejscem z dobrą energią, 
do którego chce się wracać jak do 
siebie, bo pozytywną atmosferę i 
domowe ciepło dają dobrzy ludzie, a 
tacy właśnie tworzą ŚDS. 
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Nowe miejsce ŚDS w Lubsku!

Burmistrz Lubska Janusz Dudojć oraz Poseł Jacek 
Kurzępa uroczyście oddali do użytku wyremontowane 

pomieszczenia nowej siedziby ŚDS.

Nowy Dom został poświęcony, a jego 
nowi mieszkańcy złożyli obietnicę, że 
będzie on miejscem pełnym radości, 
uśmiechu, współpracy, życzliwości i 

wzajemnego wsparcia.

Drużyna ŚDS ma wiele talentów. Jednym z nich - aktorskim, pochwaliła się wystawiając 
przed zebraną widownią mini sztukę pod tytułem: "Najnowsza Legenda o Lubsku".

Na ręce Pani Anny Jurkowskiej Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy 
zaproszeni goście złożyli gratulacje i prezenty.

- Proszę przybliżyć naszym czytelni-
kom podstawowe fakty z Pani życia.
- Urodziłam się w Lubsku. Chodziłam 
do Szkoły Podstawowej przy ul. Bo-
haterów, gdzie mieściło się również 
Liceum Ogólnokształcące. Po ukoń-
czeniu podstawówki, uczęszczałam 
do Liceum Pedagogicznego przy ul. 
Chopina, które bardzo dobrze przy-
gotowało mnie do pracy w zawodzie 
nauczyciela. Po ukończeniu liceum, 
rozpoczęłam pracę w Golinie jako na-
uczycielka geografii i klas młodszych. 
Po roku przeniosłam się do Szkoły 
Podstawowej nr 3 przy ul. Moniuszki 
w Lubsku na etat kierownika świetlicy, 
który zwolnił się za sprawą awansu 
pani Barbary Bobińskiej na stanowisko 
dyrektora biblioteki. Szkoła ta była 
szkołą zbiorczą, gdzie dojeżdżały dzie-
ci z różnych stron. Potem przeszłam 
tam na etat nauczyciela nauczania 
początkowego. Bardzo dobrze współ-
pracowało mi się z całym gronem pe-
dagogicznym i dyrekcją. Na emeryturę 
odeszłam, kiedy dyrektorem był pan 
Darek Sidelnik.
- Jakie znaczenie w tym wszystkim 
miała dla Pani rodzina?  
.- Rodzina była, jest i zawsze będzie dla 
mnie największym dobrem. Rodzina 
to jest coś, czego nie da się zmierzyć 
żadną miarą. Miałam czworo rodzeń-
stwa, mieszkaliśmy w kamienicy przy. 
Warszawskiej, szanowaliśmy się i 
kochaliśmy, co miało wpływ na mój 
późniejszy stosunek do wielu wartości. 
Olbrzymią rolę odegrali dla mnie oso-
biście rodzice, dzięki którym dzieciń-
stwo wspominam jako najlepszy okres 
życia. Muszę dodać, że w tej samej 
kamienicy mieszkali moi kuzynowie, 
a parę domów dalej następna rodzina 
z rodu Giedrojciów. Mój syn Marcin, 
ukończył filologię polską i obecnie 
mieszka w Warszawie, córka Luiza, 
ukończyła nauczanie początkowe z 
wychowaniem przedszkolnym, obec-
nie mieszka we Wrocławiu i pracuje 
jako nauczycielka języka angielskiego, 
wnuk Igor jest magistrem-inżynierem 
ekonomii i mieszka we Wrocławiu, a 
wnuczka Julka w tym roku skończy 14 
lat, jest bardzo dobrą uczennicą, wyso-
kiego wzrostu, uprawia lekkoatletykę, 
a ostatnio jazdę konną. Kocham ich i 
zawsze z niecierpliwością czekam na 
spotkania.
- A Jakie były Pani marzenia?
- Od dzieciństwa marzyłam o szkole 
baletowej, ale to nie było takie proste. 
Poza tym byłam bardzo nieśmiała. 

Przełomem był wyjazd do Włoch. 
Podczas dwóch wycieczek zakochałam 
się w Italii. Będąc już na emeryturze 
postanowiłam, że będę od czasu do 
czasu jeździć do Włoch. Wiązało się 

to z koniecznością podjęcia pracy, ale 
przede wszystkim z wielką przyjem-
nością zwiedzania, uczenia się języ-
ka, poznawania kuchni włoskiej itd. 
Szczególne wrażenie zrobiła na mnie 
wyspa Capri. Fotografowałam, pisałam 
wiersze, chłonęłam promienie słońca 
i morską bryzę. Wspaniałą przygodę 
przerwał wypadek, złamanie ręki. W 
tamtym czasie napisałam wiersz pt. 
„Moje miejsce”, będący rozterką pole-
gającą na tym, że jeśli byłam w Polsce 
to tęskniłam za Italią, a jeśli byłam we 
Włoszech to tęskniłam za Polską. Oto 
jego treść: Nie wiem, gdzie jest teraz 
moje miejsce, dusza ma i serce się 
rozdwaja, a i ciało ciągle goni za ro-
zumem, więc rozmyślam – będzie tak 

już zawsze… Za rodzi-
ną, przyjaciółmi, domem 
każda cząstka mego ciała 
tęskni, próżno wzrok mój 
wypatruje wokół, choć 
namiastki tego, co daleko. 
Teraz wszystko już się 
pomieszało, nie wiem, 
gdzie jest moje tu i tam. 
To tak jakby moje dwie 
ojczyzny zamieniły się 
rolami w ciągu roku. Więc 
raz tutaj, potem znowu 
tam, ciągła zmiana i już 

nie wiem sama, gdzie to 
moje miejsce na tej zie-

mi? Może tutaj? Ale też i tam…  Teraz 
wracam do marzenia o balecie, ale w 
innej formie – chcę namalować cykl 
obrazów dotyczących baletu. Już jeden 

– niebędący jeszcze mojego autorstwa 
– wisi na ścianie w moim domu. 
- No właśnie, przejdźmy w końcu do 
wątku działania w stowarzyszeniu, 
spotkań w gronie przyjaciół i reali-
zacji marzeń m.in. malowania.
- Od dziewięciu lat uczestniczę w 
zajęciach Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Lubsku pod egidą pani Zofii 
Głogowskiej. Brałam udział w zaję-
ciach komputerowych, sportowych, 
nauki języka rosyjskiego, niemieckie-
go i angielskiego oraz wielu innych. 
Ale swoją prawdziwą pasję zaczę-

łam realizować w grupie plastycznej 
„Halszki” pod kierownictwem pani 
Haliny Skindzier. Nasze spotkania to 
było coś więcej niż tworzenie, to były 
kreatywne zetknięcia nie tylko ze sztu-
ką, ale przede wszystkim z realizacją 

naszych marzeń. Spotykaliśmy się nie 
tylko w Lubskim Domu Kultury, ale 
także prywatnie. Nie było żadnych 
ograniczeń w zakresie budowania 
wspólnych pomysłów, kreacji, zabaw 
czy autorskich spotkań oraz wystaw. 
Wielkim wyróżnieniem dla mnie były: 
udział w XLIV Otwartym Wojewódz-
kim Konkursie Plastyki Żary 2020, 
gdzie zaprezentowałam portret naszej 
noblistki Olgi Tokarczuk oraz wystawa 
moich obrazów w kawiarni LDK pn. 
„Taniec kolorami”, która spotkała się 
z wielkim zainteresowaniem zwiedza-
jących, również w Bibliotece Miasta i 
Gminy Lubsko.  

- Jak Pani określa swoją twórczość?
- O malarstwie mogę powiedzieć, że 
jest odbiciem moich marzeń, snów i 
tego, co jest w otoczeniu najpiękniej-
sze i najczulsze. W swoich obrazach, 
w których dominuje ciepło, radość 
a jednocześnie energia, oddaję całą 
siebie. Tematem mojej twórczości są 
przede wszystkim pejzaże, gdyż w nich 
dostrzegam tęsknotę za nieskazitelną 
przyrodą. Obok pejzaży maluję kwiaty, 
czasem architekturę i portrety. Te ostat-
nie pozwalają ocalić od zapomnienia 
niezwykłe osoby. Jak już wspomnia-
łam, to w Liceum Pedagogicznym 
spotkałam wyjątkowych ludzi, a wśród 
nich pana Krzysztofa Bagińskiego, 
któremu zawdzięczam wrażliwość 
plastyczną. Obecnie za swoją mentor-
kę uważam panią H. Skindzier. To jej 
właśnie z wdzięcznością za cenne rady 
pragnę zadedykować te słowa: Każdy 
tydzień od czwartku do czwartku – 
mija z utęsknieniem i często objawia 
się malarskim natchnieniem… A pani 
profesor – jak osa, wyciska z nas 
wszystko, co się da. Czego efektem są 
te prace, które tu wiszą i każdy może 
je zobaczyć. Wszystko, co powstało 
spod mojego pędzla, wynika z bacz-
nej obserwacji natury i ludzi. Brałam 
udział w plenerach malarskich z grupą 
„Halszki” i ze Stowarzyszeniem „Mar-
fo” oraz zaprzyjaźnionymi plastykami 
z Guben i Forst.
- W obecnym, trudnym okresie zwią-
zanym z epidemią i ograniczeniami 
zapewne trudno jest realizować 
swoje pasje.
- Niestety, bardzo brakuje mi naszych, 
cyklicznych spotkań przy różnych 
okazjach, nie tylko artystycznych, 
rozmów o wszystkim, wymiany opinii 
czy właśnie realizacji pasji. Powodo-
wana tęsknotą do tego wszystkiego i 
zobligowana przez córkę napisałam 
wiersz zatytułowany „Covid – 19”. 
Oto jest treść: Koronawirus zaskoczył 
świat i już jest z nami za pan brat, hula 
po świecie i tu, i tam, bo niezły sobie 
obrał plan. Skacze po wszystkich kon-
tynentach, o każdym stara się pamiętać, 
aby uniknąć z nim znajomości, trzeba 
być biegłym w ostrożności. Jak już 
dopadnie cię ten „gość”, stosuj zasady 
i rób mu na złość. Gdy zdrowie wróci, 
bądź nadal grzeczny, myj długo ręce i 
noś maseczki, stosuj bezpieczne odle-
głości, nie rób zgrupowań i żadnych 
gości. Więc gdy nie musisz – zostań 
w domu, chroń życie własne, cudze, 
rodzinne, bo ciężka z nim walka, świat 
o tym wie i każdy z nas musi chronić 
je – życie! A więc doktorzy i profe-
sorzy… teraz główkują i medytują, 
aby wymyślić ten lek cudowny, który 
przywróci wszystko do normy. Jak się 
już wszyscy pozaszczepiamy, to będzie 
dobrze moi kochani, wszystko powróci 
do normalności, szczęścia, radości i 
zwyczajności.  
- Bardzo dziękuję za interesującą 
rozmowę. 

Rozmawiał M. Sienkiewicz

O drodze zawodowej, rodzinie, odkrywaniu Włoch i wielu innych pasjach rozmawiamy z Haliną Straszyńską, 
emerytowaną nauczycielką, uczestniczką Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lubsku i grupy plastycznej „Halszki”, 
gdzie od wielu lat spełnia swoje nie tylko dziecięce marzenia.

TANIEC KOLORAMI

Urszula Kędziora gratuluje Halinie Straszyńskiej 
wspaniałej wystawy.

Tematyka obrazów bohaterki wywiadu nie zna granic.

Pejzaże, kwiaty i portrety to ważne elementy 
twórczości.

Spotkania w gronie przyjaciół były bardzo kreatywne

Wyspa Capri to była prawdziwa fascynacja.

Pobyt we Włoszech zawsze wiązał 
się z kontaktem ze sztuką.

Jest jasno i przestronnie. Do dyspozycji mieszkańców jest taras, na którym 
będzie można rozpalić grilla.

Historia miłości rybaka i księżniczki, osadzona 
w pięknym mieście nad Lubszą. W brawurowym wykonaniu 

prawda mieszała się z fikcją - jak w każdej legendzie. 

LUBSKO NA
FOTOGRAFIACH
MIESZKAŃCÓW

Zapraszamy do utrwalania na zdjęciach ciekawych 
miejsc Lubska i okolic. Nadsyłajcie - podpiszcie - 
opublikujemy i nagrodzimy najpiękniejsze ujęcia.

KONKURS
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 H I STORI A 

          Wędrowanie  „Szlakiem słynnych  postaci”

Lucjan Grzeja był badaczem i popula-
ryzatorem Łużyc Wschodnich. Urodził 
się 9 grudnia 1924 roku w Sokolnikach 
(województwo kaliskie). Miał 2 braci i 
2 siostry. W latach 1931 – 1938 uczęsz-
czał tam do szkoły podstawowej, a po 
jej ukończeniu wyjechał do dziadków 
Ignacego i Katarzyny Brzezińskich, 
zamieszkałych w majątku obszarniczym 
Brudzew, powiat Kalisz. Dziadek był 
gajowym w tamtejszym majątku. Ojciec 
Antoni był rolnikiem, matka Stanisława 
z domu Brzezińska była gospodynią do-
mową. W latach 1942 – 1945 zamieszkał 
u brata w Wieluniu. Pracował w stolarni 
wojskowej jako robotnik magazynowy i 
placowy. W latach 1945 – 1946 ukończył 
podoficerską szkołę broni pancernej w 
Modlinie i odbył służbę wojskową w 
samodzielnym pułku czołgów w Szcze-
cinie. We wrześniu 1947 roku został 
zdemobilizowany. Powrócił do Sokolnik, 
podjął pracę w zarządzie gminnym jako 
poborca podatkowy. Rozpoczął kore-
spondencyjnie szkołę średnią w Łodzi 
oraz zawodowy kurs księgowości. W 
marcu 1948 roku, wraz z ojcem wstąpił 
w szeregi PPR. W 1948 roku rozpoczął 
naukę w Studium Przygotowawczym w 
Łodzi. Była to dwuletnia szkoła średnia 
ogólnokształcąca przy Uniwersytecie 
Łódzkim. W trakcie nauki w tej szkole w 
latach 1948 - 1949 pełnił szereg funkcji 
społecznych, m. in. przewodniczącego 
Zespołów Samopomocy Koleżeńskiej 
w nauce i był w Zarządzie Uczelnianym 
Związku Akademickiego Młodzieży 
Polskiej. W 1950 roku wyjechał na 
studia do Rostowa, studiował filologię 
rosyjską na uniwersytecie. Na wydziale 
pełnił obowiązki sekretarza organizacji 

partyjnej. Po ukończeniu studiów i 
uzyskania stopnia magistra w 1955 roku 
wyjechał do Opola, gdzie był młodszym 
asystentem w katedrze języka rosyjskie-
go w Wyższej Szkole Pedagogicznej. 
Ze względu na stosunki z kierownikiem 
katedry, zrezygnował z pracy w Opolu.

W 1956 roku zamieszkał w Lubsku 
przy ulicy Robotniczej 7 i był w latach 
1956 - 1969 nauczycielem i biblioteka-
rzem w Szkole Podstawowej i Liceum 
Ogólnokształcącym oraz w latach 
1966 – 1969 nauczycielem w Liceum 
Pedagogicznym. W latach 1945 – 1972 
należał do PZPR. W 1969 roku wyjechał 
do Kostrzyna, gdzie do 1972 roku był na-
uczycielem w Technikum Chemicznym 
i inspektorem pracy przy Ognisku ZNP. 
W 1972 roku powrócił do Lubska. Od 
tego czasu aż do przejścia na emeryturę 
w 1985 roku był dyrektorem Biblioteki 
Pedagogicznej. Był działaczem społecz-
nym, wiele czasu poświęcił pacy z mło-
dzieżą. Cieszył się dużym szacunkiem i 
zaufaniem. Od 1981 roku był członkiem 
ZW PTTK w Zielonej Górze, a od 1984 
roku członkiem Kolegium Redakcyjnego 
Lubskich Zeszytów Historycznych, wy-
dawanych przez LTK. Był też członkiem 
Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Grec-
kiej, Stowarzyszenia „Wisła – Odra”. 
Za działalność zawodową i społeczną 
otrzymał Złotą Odznakę „Zasłużony 
działacz kultury”, Honorową Odznakę 
„Za zasługi w rozwoju województwa zie-
lonogórskiego”, Honorową Odznaką ZG 
PTTK, Honorową Odznakę „Zasłużony 
dla miasta Lubska”, Srebrnym Krzyżem 
Zasługi, Lubską Nagrodą Kulturalną. 
Jest autorem 19 artykułów opublikowa-
nych i 10 referatów wygłoszonych na 
sesjach. Ważniejsze jego publikacje to: Z 
dziejów miasta Lubska (w:) Informator o 
Lubsku jako czynnik Edukacji Społecz-
nej, Zielona Góra 1979, Dzieje lubskiego 
winiarstwa. Lubskie rozmaitości ZO 
PTTTK w Lubsku 1983 r, Grodziska 
w Lubsku… Wędrujemy nr (2) 1984, 
Legenda o Wicinie Porwana Księżna. 
Lubskie Zeszyty Historyczne L.Z.H. nr 
1 1984, Z historii wsi Górzyn do 1945 r. 
L.Z.H. nr. 3 1985, Walka Serbołużyczan 

o język narodowy w XVII – XVIII wie-
ku na terenie obecnej Ziem i Lubuskiej 

L.Z.H nr 4 1985, Ziemia Lubuska jako 
obiekt krajoznawczo – turystyczny 
L.Z.H. nr. 5. 1986, Założenie Woli Kró-
lewskiej (wsi Kraśniki), L.Z.H. nr. 1988. 
Krajoznawcy pamiętają Lucjana jako 
żarliwego piewcę ziemi ojczystej. Na 
biesiadach i sympozjach krajoznawczych 
w Lubsku, Żaganiu, Jeleniej Górze, Bro-
dach, Tuplicach i Zielonej Górze zawsze 
dostarczał ciekawych tematów. Lucjan 
lubił wędrować po Ziemi Lubskiej i to 
było Jego pasją. Przeszedł cały szlak 
wzdłuż Lubicy, od źródeł aż po ujście. 
Podczas tych eskapad odkrył wiele 
ciekawych zakątków na naszej ziemi, 
przetarł wiele nowych szlaków, odkrył 
krzyż pokutny w lesie koło Raszyna 
oraz głaz pamiątkowy pod Gubinem, na 
miejscu zniszczonym przez Husytów 
w 1429 roku we wsi Schmachtenhayn, 
wraz z kolegami przepłynął kajakiem 
Lubszę, od Lubska aż po Gubin. Intere-
sował się również Łużycami. Opracował 
3000 not bibliograficznych na tematy 
łużyckie. Zaangażowany był mocno w 
działalność Lubskiego Towarzystwa 
Kultury. Bez niego nie odbyła się żadna 
impreza. Uważa się go za odkrywcę i za 
popularyzatora w naszej społeczności 
Jana Raka, który był pierwszym poetą 
serbołużyckim. Z Jego inicjatywy Pre-
zydium MRN w Lubsku imieniem Jana 
Raka nazwało jedną z ulic Lubska.

Był wspaniałym przyjacielem i kole-

gą. Jako człowiek niskiego wzrostu i 
wielkiego ducha odznaczał się zawsze 
skromnością, nigdy się nie żalił, miał 
swoisty humor i filozoficzny, sposób 
wypowiadania się. W dyskusjach czuł 
się swobodnie. Lucek – Lucjan, tak na 
co dzień do niego mówiono, był świet-
nym znawcą historii swego miasta. Po 
przejściu na emeryturę jego życie uległo 
przyśpieszeniu, gdyż mocno wciągnął się 
w wir pracy społecznej. Spieszył się, by 
na czas ukończyć historyczną część do 
monografii Lubska. Jej pisanie (tłuma-
czenie tekstów z języka niemieckiego) 
i szukanie nowych źródeł zajmowało 
mu dużo czasu. Pracy tej nie ukończył, 

gdyż przedwczesna śmierć zabrała go 
z naszych szeregów. Mój przyjaciel dr 
Mieczysław Wojecki tak opisał ostatnie 
ich spotkanie: „Trzy dni przed śmiercią, 
wracałem autobusem z Zielonej Góry 
do Lubska. Nie przypuszczałem, że to 
nasze ostatnie spotkanie. Jak zwykle 
gawędziliśmy na różne tematy . Mówił, 
że wraca od syna z Przylepu, że odwie-
dził ZW PTTK Bogusza zostawiając 
tam artykuł o brodzkim cmentarzu do 
druku w „Wędrujemy”. Umówił się ze 
mną na poniedziałek w bibliotece, by 
przekazać kserokopię artykułu z „Nowej 
Doby” (o naszym uczestnictwie w sesji 
sorabistycznej w Jeleniej Górze), w któ-
rym Go oraz Witka Piwońskiego (z Żar) 
redakcja niesłusznie zrobiła doktorami. 
Odnotował to nawet na zawsze w swoim 
kalendarzyku. Nie doczekał chwili, by 
się ze mną spotkać. Odszedł na zawsze 
ze swoimi mądrościami i wiedzą, jako 
wspaniały organizator i krajoznawca 
w naszym województwie. Pozostanie 
w naszych sercach na zawsze” Lucjan 
Grzeja zmarł 22. 01. 1989 roku i został 
pochowany na cmentarzu komunalnym 
w Lubsku, osierocił żonę Kazimierę 
(1930 - 1993) i dwóch synów (Konrada 
i Krzysztofa). Na koniec chciałbym 
przytoczyć wiersz pt. „Mały człowiek” 
napisany po jego śmierci przez przy-
jaciela Lucjana Grzei – Władysława 
Dmitrowicza.

Krzysztof Kowsz

ŚLADAMI BADACZA I POPULARYZATORA
DZIEJÓW LUBSKA – LUCJANA GRZEI

Mały człowiek
Lata temu chyba dwadzieścia
nie pomnę już teraz dokładnie
taki MAŁY CZŁOWIEK
przede mną się zjawił
pokornie się skłonił
pozdrowił przedstawił
skromne życzenia wyjawił
Do źródła historii
ZEMSZ – GRODU podążyć chcę
lecz przyzwolenia i zgody
na to oczekuję
czasu swego i pieniędzy waszych
nie zmarnuję
na honor swój się klnę
zapewniam obiecuję
znajdę ślady przeszłości
w archiwach zamknięte
na pożółkłych kartach stronach
i kronikarskich zapisów
ręką bezimiennych świadków
wiernie utrwalonych
I pojechał MAŁY CZŁOWIEK
do Poczdamu do Berlina
prawdy szukać pełnej
o tych ziemiach
i o tym – SOMMERFELDZIE
z germańska nazwanym
Wrócił MAŁY CZŁOWIEK
po pewnym czasie
w podniszczonej teczce
przywiózł z trudem zdobyte
świadectwo urodzenia
MIASTA ZEMSZ – A.D.1283

Lucjan Grzeja badacz i popularyzator 
Łużyc Wschodnich, a przede 

wszystkich badacz dziejów miasta 
Lubska.

W 1950 roku Lucjan Grzeja wyjechał na studia do Rostowa nad Donem, 
studiował tam na uniwersytecie filologię rosyjską. W 1955 roku po ukończeniu 
studiów i uzyskania stopnia magistra, wyjechał do Opola, gdzie był młodszym 
asystentem w katedrze języka rosyjskiego w Wyższej Szkole Pedagogicznej. 

Zdjęcie wykonane w czasie studiów w Rostowie nad Donem.

Lubski regionalista Lucjan Grzeja mieszkał w Lubsku przy ulicy Robotniczej 7.

Lucjan Grzeja w pamięci Lubska 
pozostanie jako MAŁY CZŁOWIEK 

o barwnej duszy i wielkiej pasji 
regionalistycznej

Ławeczka upamiętniająca postać Lucjana Grzei znajduje się Bibliotece 
Publicznej Miasta i Gminy w Lubsku.

 LUDZIE,  WYDARZENIA 

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, 
członkowie Klubu Senior+ zorganizowali 
Wigilijną wieczerzę, na którą zaprosili Bur-
mistrza Lubska Janusza Dudojcia, przed-
stawicieli Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej oraz podopiecznych 
Środowiskowego Domu Samopomocy w 
Lubsku. Klubowicze zadbali o atmosferę w 
każdym detalu. Odświętnie udekorowany 
stół zachęcał do próbowania potraw przy-
gotowanych przez seniorów. 
Blask świec i rodzinna atmosfera wpro-
wadziły wszystkich w świąteczny nastrój 
jeszcze przed pierwszą gwiazdką. 
Piękne chwile zawsze chcemy przedłużać, 
by trwały i trwały. 
Święta z pewnością do nich należą, zwłasz-
cza spędzane w gronie osób nam bliskich. 

A-M

Wigilijne spotkanie Klubu Senior+

Choinka ubrana w biel, 
rekompensowała brak śniegu za 

oknami, a pod nią każdy mógł 
odnaleźć upominek dla siebie.Nie mogło zabraknąć wspólnego kolędowania przy akompaniamencie gitary.

Projekt współ-
pracy „Mobil-
na Aplikacja 
Turystyczna" 
innowacyjnym 
sposobem pro-
mocji obszaru 
LSR realizo-
w a n y  p r z e z 
Stowarzyszenie „LGD – Grupa Łu-
życka”, w partnerstwie z 11 LGD: 
Stowarzyszenie Szanse Bezdroży 
Gmin Powiatu Goleniowskiego, 
Stowarzyszenie LGD ,,Partnerstwo 
Drawy z Liderem Wałeckim”, Sto-
warzyszenie ,,WIR” – Wiejska Ini-
cjatywa Rozwoju, Stowarzyszenie 
LGD Brama Lubuska, Zielona Dolina 
Odry i Warty, LGD Zielone Światło, 
Stowarzyszenie – LGD Między Odrą 
a Bobrem, Stowarzyszenie LGD Re-
gionu Kozła, LGD KOLD, Stowarzy-
szenie Kraina Lasów i Jezior – LGD, 
Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”, 
wygrał w konkursie na projekty 
współpracy międzyterytorialnej i mię-
dzynarodowej w ramach LEADER w 
kategorii TURYSTYKA i otrzymał 
nagrodę w wysokości 10 000 zł. Do 
udziału w konkursie projekt został 
zgłoszony przez grupę koordynującą 
– Stowarzyszenie Szanse Bezdroży 
Gmin Powiatu Goleniowskiego. W 
sumie 13 nagród powędrowało do 
LGD-ów, uczestniczących w konkur-
sie zorganizowanym przez Jednostkę 
Centralną KSOW. Celem konkursu 
było: podkreślenie znaczenia projek-
tów współpracy międzyterytorialnej 
i międzynarodowej dla rozwoju 
obszarów wiejskich; zaznajomienie 
Lokalnych Grup Działania z aktualną 
działalnością na polu współpracy, 
upowszechnianie wiedzy na temat 
zastosowanych rozwiązań i metod do 
wykorzystania przez innych oraz za-
inspirowanie LGD do kontynuowania 
współpracy w nowym okresie pro-
gramowania 2021-2027; wspieranie 
współpracy w obszarze LEADER. W 
ramach konkursu wpłynęły 32 zgło-
szenia, w tym 14 projektów współpra-
cy międzyterytorialnej i 18 projektów 
współpracy międzynarodowej w 
trzech kategoriach tematycznych: ka-
pitał społeczny i dziedzictwo lokalne, 
rozwój lokalny oraz turystyka.

M. Sienkiewicz

Wieści z LGD
Janina Lenart pochodzi z Miel-
ca, gdzie uczyła się, pracowała, 
oraz realizowała się sportowo w 
Stali Mielec. W roku 1968 wraz 
z rodziną przyjechała do Żar. Po 
trzech miesiącach aklimatyzacji 
podjęła pracę w Narodowym Ban-
ku Polskim, pracowała również w 
MZEA Szkół, następnie w Szkole 
Podstawowej nr10 w Kunicach. 
Po przepracowaniu łącznie 45 lat 
przeszła na emeryturę. Ponieważ 
lubi spotykać się z ciekawymi 
ludźmi, wymieniać się doświad-
czeniami i uczyć się od innych, 
w 2008 roku zapisała się na Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku przy 
Domu Kultury, wstąpiła również 
do Klubu Literackiego, oraz do 
Dyskusyjnego Klubu Książki przy 
Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Żarach. W wierszach i opowia-
daniach dzieli się z czytelnikami 
swoimi przeżyciami Choć kiedyś 
przeważnie pisała do szuflady, od 
pewnego czasu postanowiła wyjść 
z twórczością do czytelników. 
Ostatnio zaczęła brać udział w 
konkursach literackich i to nawet 
z sukcesami W konkursach orga-

nizowanych przez Żarski UTW 2015 
r. otrzymała Złotą Sowę w poezji, w 
2016 r. Srebrna Sowę w prozie. Rów-
nież w 2016 roku zdobyła pierwsze 
miejsce w Ogólnopolskim Konkursie 
Literackim o tematyce lotniczej „Na 
skrzydłach Dedala”. Swoją obecność 
literacką zaznaczyła również w Anto-
logii Żarskiego Klubu Literackiego 
wydanej przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w 2017roku.,oraz w An-
tologii poezji wydanej przez Żarski 
Dom Kultury w roku 2018.

ABW

Pod skrzydłami Łużyckiej Euterpe (7) 
SERCE
Jest w człowieku głęboko 
schowane
co żyje w piersi i zawsze nam 
służy
Skarb przecudowny od Boga 
nam dany
serce człowiecze nigdy się 
nie nuży.

Serce co cierpi drży i łomoce
co w słońcu pręży się i śmieje
Serce co kocha, czasami pła-
cze
czasami skrywa nadzieje.

Jak skrzydło motyla w piersi 
bije
iskierka rozpalona w człowie-
ku zatknięta
Uśmiechem słońca i radością 
żyje
gdy niekochane płacze jak 
struna pęknięta.

ZADUMA
Cmentarz
Chryzantemy
Znicze
Szelest liści pod nogami

Skupienie
Zaduma
Wspomnienie
Tych którzy odeszli
Jednak wciąż są z nami

SŁOWO
Kiedy się słowo wymyka
Jedno
Kolejne
Następne
To jak para z czajnika
Unosi się
Gęstnieje
By opaść kroplami
Myśli
Doznania
Treści

Wielce Szanowni Czytelnicy ML!
Zbliża się powoli drugi rok, odkąd 
opuściłam moje Lubsko. Nostalgia 
za miejscem, ludźmi, środowiskiem, 
minionym czasem to proces, który 
w moim przypadku jeszcze się nie 
skończył.
Tutaj w stolicy, gdzie mieszkam, odczu-
wam momenty dojmującej tęsknoty za 
Lubskiem, w najszerzej rozumianym 
pojęciu tego słowa.
Dzięki Redakcji ML., a konkretnie 
Naczelnej Redaktorki Ani Rosińskiej, 
która podsyła mi egzemplarze "mojej 
gazety", wiem co dzieje się w Lubsku 
i okolicy. Wiedzę tę uzupełniają moje 
lubskie przyjaciółki i to musi mi wy-
starczyć.
Z ciekawością dostrzegam również 
podnoszący się poziom naszej gaze-
ty-tak w zakresie dziennikarskiego 
warsztatu (brawo Agnieszko, Irku, 

Marku, Krzysztofie i Bolku) jak 
i świetnej, na wysokim poziomie 
grafiki (brawo Adamie). Gratuluje 
Ani Rosińskiej, która sprawnie steruje 
tym często niewdzięcznym "obiektem 
pływającym", w czym pomaga jej 
Magdalena-sekretarz redakcji. Poka-
zywałam gazety, tu w Warszawie kilku 
osobom, byli zdziwieni, że "prowincja" 
wydaje taką dobrą merytorycznie 
i wizualnie prasę!
Nie ukrywam, iż moje serce rośnie, 
że był czas, w którym i ja, moją małą 
cegiełkę tam dokładałam. No cóż...to 
se ne wrati.
Ten rok, czas pandemii, postawił nas w 
niecodziennej, bardzo trudnej sytuacji 
życiowej. Dlatego tez pozwalam sobie 
wysłać Wam wierszyk "ku pokrzepie-
niu serc", związany z tym tematem. 
Proszę zatem z życzliwością i uśmie-
chem go przeczytać.

ZDARZYŁO SIĘ
W 2020....
Grozny wirus zęby szczerzy
No i co?
Zmiotę wszystko! Ktoś nie 
wierzy?
Otóż to!
Z państwa Środka on wy-
ruszył
 No i co?
USA i świat poddusił
Otóż to!
Potem wirus wdział koronę
No i co?
Patrzy zezem w naszą stronę
Otóż to!
W każdym kolcu tej korony
No i co?
Zamieszkały złe demony
Otóż to!
Wredny Covid gardło ściska
No i co?

Specyfikiem się go spryska!
Otóż to!
Ludzie maski założyli
No i co?
"Bal maskowy" urządzili
Otóż to!
Mędrcy trutek namieszali
No i co?
Sądzą, ze się Covid spali
Otóż to!
Teraz martwi się kto żyw
No i co?
Czy tę trutkę wlać do żył
Otóż to!
Ozdrowieńcy siedzą cicho
No i co?
Może ich ominie licho
Otóż to!
Na dwie dwójki i dwa zera
Nie dziw, bierze nas cho-
lera!
No i co?

Niech odchodzą-nos na 
kwintę-
My czekamy na jedynkę!
Otóż to!
Nowy Rok niech będzie 
zdrowy,
Miły, dobry, kolorowy!
No i co?
Niech korony noszą sowy,
My już chcemy mieć to z 
głowy!
Otóż to! Otóż to!

CecyliaTęciorowska

Szanowne Koleżanki i Koledzy Redaktorzy
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ŚLADAMI SPRAWIEDLIWEGO WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA
– LEOPOLDA SOCHY

ŚLADAMI WIELKIEGO MISTRZA KRZYŻACKIEGO 
– KONRADA VON WALLENRODELeopold Socha był polskim robotnikiem, 

pracownikiem lwowskich zakładów 
oczyszczania miasta. Sprawiedliwy 
wśród Narodów Świata (hebr.Chasid 
Umot ha - Olam) jest to najwyższe izra-
elskie odznaczenie cywilne nadawane 
nie - Żydom, przyznawane przez Instytut 
Pamięci Męczenników i Bohaterów 
Holokaustu Jad Waszem w Jerozolimie. 
Termin Sprawiedliwy wśród Narodów 
Świata oznaczał pierwotnie, w żydow-
skiej tradycji, osoby pochodzenia nieży-
dowskiego, które były dobrymi, bogoboj-
nymi ludźmi. Według tej tradycji wielki 
zestaw praw i nakazów zawartych w  
Torze, ale także w księgach Miszna, Ge-
mara i ustnej tradycji, odnosi się tylko do 
Żydów, którzy odziedziczyli powinności 
po swoich przodkach. W przeciwieństwie 
do nich nie - Żydzi powinni przestrzegać 
jedynie prostych i oczywistych, niemal 
powszechnie przyjętych Siedmiu Praw 
Noego, ustanowionych po potopie, jak za-
kaz zabijania ludzi czy spożywania mięsa 
wyciętego z żywego zwierzęcia. Judaizm 
naucza, że „jeśli człowiek niszczy jedno 
życie, to jest tak, jak gdyby zniszczył cały 
świat. A jeśli człowiek ratuje jedno życie, 
to jest tak, jak gdyby uratował cały świat” 
(Talmud Babiloński, Sanhedryn, 37a).
 
Autorzy dwutomowej Encyklopedii Spra-
wiedliwych Wśród Narodów Świata prze-
prowadzili badania analizujące motywy 
działania osób ratujących Żydów podczas 
II wojny światowej i wyodrębnili kilka 
grup. Największą (49% ankietowanych) 
była grupa ratująca Żydów ze względu 
na wieloletnią znajomość przed wojną. 
Na drugim miejscu (43%) podawane 
były motywy humanitarne wynikające 
z niezgody na nieludzkie traktowanie 
Żydów podejmowane najczęściej spon-
tanicznie ze względu na moralność. 
Pozostałe to: polityczno - ideologiczne 
5,75%, religijne 2,1% w tym 0,7% to 
zakonnicy. W grupie sprawiedliwych 
znaleźli się nawet antysemici, określani 
nazwą ratujący antysemici, których było 
w ujęciu procentowym 0,17%. Od 6 mar-
ca 2013 roku obchodzony jest Europejski 
Dzień Pamięci o Sprawiedliwych. Jego 
ustanowienie poparł m.in. w 2012 roku 
Parlament Europejski. Medal i dyplom 
zostały ustanowione dekretem Knesetu 
w 1963 roku. Na medalu widnieje po-
chodzący z Talmudu napis: „Kto ratuje 
jedno życie – ratuje cały świat”. Kapituła 
instytutu pamięci Jad Waszem przyznaje 
wyróżnienie osobom i rodzinom, które z 
narażeniem własnego życia ratowały Ży-
dów z Holokaustu podczas II wojny świa-
towej. Uhonorowano również francuskie 
miasteczko Le Chambon – sur - Lignon, 
holenderskie, duński ruch oporu, strajk z 
25 – 26 lutego 1941 roku w Amsterdamie i 
polską Radę Pomocy Żydom tzw. Żegotę. 
Uprawnieni do składania wniosków o 
przyznanie tytułu są sami uratowani albo 
ich bliscy. Dawniej poza medalem i dy-
plomem Sprawiedliwym przysługiwało 
także prawo do zasadzenia własnego 
drzewka w parku otaczającym siedzibę 
Instytutu, jednak z powodu braku miejsca 
zwyczaju zaniechano. Osoba uznana za 
Sprawiedliwego jest odznaczana spe-
cjalnie wybitym medalem noszącym jej 

imię i nazwisko, dyplomem honorowym i 
przywilejem wpisania nazwiska na Murze 
Honorowym w Ogrodzie Sprawiedliwych 
w Jad Waszem. Odznaczenia są nadawane 
w trakcie podniosłej ceremonii w Izraelu 
lub w kraju zamieszkania tej osoby, gdzie 
działają dyplomatyczni przedstawiciele 
Izraela. W ceremoniach tych często 
uczestniczą przedstawiciele miejscowe-
go rządu lub władz lokalnych, i są one 
relacjonowane przez media. Ustawa o Jad 
Waszem upoważnia instytut Jad Waszem 
do nadania Sprawiedliwemu, w uznaniu 
jego zasług, honorowego obywatelstwa 
państwa Izrael, a jeśli już nie żyje, nadania 
mu pamiątkowego obywatelstwa. Każda 
osoba, którą uznano za Sprawiedliwego 
wśród Narodów Świata jest uprawniona 
do otrzymania od Jad Waszem stosow-
nego certyfikatu. Jeśli osoba ta nie żyje, 
jej krewny może wystąpić o nadanie jej 
pamiątkowego obywatelstwa. Polityką 
Jad Waszem jest kontynuowanie progra-
mu tak długo, jak długo wnoszone będą 
prośby o przyznanie tego tytułu, wsparte 
mocnymi dowodami, spełniającymi 
wyznaczone kryteria. Liczba wniosków 
o przyznanie tytułu wynosi około 600 
rocznie, z czego około 20% jest odrzu-
canych. Sprawiedliwy mieszkający w 
Izraelu otrzymuje co miesiąc wsparcie 
finansowe w wysokości średniej pensji. 
Dodatkowo przyznawany jest jemu i jego 
współmałżonkowi 8 - dniowy zasiłek 
zdrowotny i zapewniane są darmowe 
usługi zdrowotne, w oparciu o izraelskie 
prawo ubezpieczeniowe. Obecnie jest to 
kilkadziesiąt osób. Sprawiedliwy, który 
cierpi z powodu kłopotów finansowych, 

jest wspierany niezależnie od miejsca 
zamieszkania przez fundację Jewish 
Foundation for the Righteous, założoną 
w Nowym Jorku organizację filantropijną. 
Anne Frank Fonds z siedzibą w Bazylei w 
Szwajcarii wyszukuje osoby potrzebujące 
pomocy medycznej. 

Leopold Socha urodził się 28 sierpnia 
1909 roku we Lwowie, w czasie oku-
pacji był drobnym złodziejaszkiem, 
który znalazł zatrudnienie w zakładzie 
oczyszczania miasta. Pracował tam ze 
Stefanem Wróblewskim. Do ich obowiąz-
ków należało dbanie o stan techniczny 
kanałów ściekowych na terenie getta. 
W maju 1943 roku w kanałach spotkali 
Icchaka Chigiera, który wpadł na pomysł 
ukrycia się tam przed nadciągającą akcją 
likwidacyjną. Getto położone było nie-
opodal podziemnej rzeki Pełtwy, zakrytej 
sklepieniem, do której prowadziły boczne 
kanały, odprowadzające nieczystości 
z całego miasta. Icchak Chigier wraz 
z kilkoma innymi Żydami przekopali 
tunel z piwnicy baraku położonego na 
terenie getta aż do kanałów Pełtwy, gdzie 
planowali się ukryć. Kanalarze spotkali 
ich, gdy prace przy tunelu były już prawie 

ukończone. Żydzi przedstawili im swój 
pomysł, prosząc o pomoc. Największe 
zainteresowanie ich sytuacją przejawiał 
Leopold Socha, którego zaprowadzili 
tunelem do piwnicy w getcie, gdzie 
ukrywała się rodzina Chigiera, jego żona 
i dwoje dzieci – 7 - letnia Krysia i 4 - letni 
Paweł. „Zobaczył moją żonę i dzieci 
skulone przy matce. Widać było, że to 
zrobiło na nim kolosalne i ściskające za 
serce wrażenie. Zaczął z nami rozmawiać, 
wypytywać się o wszystko. Widać było, 
że w duszy jego toczy się jakaś wewnętrz-
na walka, że coś się w nim i z nim dzieje” 
– pisał w swoich pamiętnikach Icchak 
Chigier. Socha obiecał, że im pomoże. 
Nocą 30 maja 1943 roku rozpoczęła się 
akcja likwidacyjna w getcie. W kanałach 
ukryła się grupa 21 osób. Przeżyło 10 z 
nich, m.in. Icchak Chigier z żoną i dzieć-
mi, rodzina Margulisów i Halina Cypora 
Preston - Wind. Spędzili pod ziemią 14 
miesięcy (od 30 maja 1943 roku do 27 
lipca 1944 roku) Leopold Socha i Stefan 
Wróblewski dostarczali ukrywającym się 
jedzenie i odzież. Początkowo kupowali 
je za otrzymane od Żydów pieniądze, 
później z własnych środków. Leopold 
dostarczył pod ziemię także znaleziony 
w ruinach getta modlitewnik. Kiedy jedna 
z Żydówek, pani Weinberg, urodziła w 
kanale dziecko, które wkrótce zmarło, 
Leopold zorganizował mu pochówek. 
Ratujący pogrzebali także zmarłą starszą 
kobietę oraz kilkoro Żydów, którzy nie 
mogąc znieść warunków panujących w 
kanale, zaczęli szukać nowej kryjówki i 
zostali zamordowani przez nazistów. 27 
lipca 1944 roku do Lwowa weszły wojska 
rosyjskie. Ocaleni świętowali koniec woj-
ny razem z Sochami i Wróblewskimi. Po 
zakończeniu wojny Leopold Socha razem 
z żoną i córką oraz ocalonymi przez siebie 

Żydami wyjechał do Gliwic. Tam był 
współzałożycielem lokalu gastronomicz-
nego „Bar lwowski”. Zginął tragicznie, 
potrącony przez sowiecką ciężarówkę 
wojskową, ratując życie swojej córce. 
Został pochowany na gliwickim Cmen-
tarzu Kozielskim. Na jego pogrzebie ktoś 
powiedział: „To kara boska za pomaganie 
Żydom”. Dzięki staraniom uratowanej 
przez niego Haliny Wind, 23 maja 1978 
roku został pośmiertnie wraz z żoną 
Wandą uhonorowany przez Instytut Yad 
Washem tytułem Sprawiedliwy wśród 
Narodów Świata. W filmie „W ciemno-
ści” z 2011 roku w reżyserii Agnieszki 
Holland w rolę Leopolda Sochy wcielił 
się aktor Robert Więckiewicz.

Krzysztof Kowsz

Leopold Socha polski robotnik, 
pracownik lwowskich zakładów 

oczyszczania miasta. Sprawiedliwy 
wśród Narodów Świata.

Leopold Socha przez 14 miesięcy 
we lwowskich kanałach ukrywał 

21 Żydów (na zdjęciu wraz z żoną 
Wandą).

Osoba uznana za Sprawiedliwego 
jest odznaczana specjalnie wybitym 

medalem noszącym jej imię 
i nazwisko, dyplomem honorowym 
i przywilejem wpisania nazwiska 

na Murze Honorowym w Ogrodzie 
Sprawiedliwych w Jad Waszem.

Po zakończeniu wojny Leopold Socha razem z żoną i córką oraz ocalonymi 
przez siebie Żydami wyjechał do Gliwic i zamieszkał przy ulicy Korfantego 16. 
W Gliwicach był współzałożycielem lokalu gastronomicznego „Bar lwowski”.

Leopold Socha zginął 12 maja 1946 roku w Gliwicach przy ul. ojca Jana 
Siemińskiego (ówczesna ulica Józefa Wieczorka) ratując córeczkę 

spod kół rozpędzonej ciężarówki Armii Czerwonej.

W oparciu o historię Leopolda 
Sochy w 2011 roku Agnieszka 

Holland wyreżyserowała film „W 
ciemności”. Film był nominowany 
do Oscara dla najlepszego filmu 

nieanglojęzycznego.

Leopold Socha został pochowany na Cmentarzu Kozielskim w Gliwicach. 
Na jego pogrzebie ktoś powiedział: „To kara boska za pomaganie Żydom”. 

Jakbyśmy potrzebowali Boga, by karać się nawzajem.

Konrad von Wallenrode urodził się w 
1330 roku, był to wielki mistrz zakonu 
krzyżackiego w latach 1391 – 1393. 
Konrad von Wallenrode pochodził 
ze znanego rodu rycerskiego, wywo-
dzącego swoje korzenie z Frankonii. 
Do zakonu krzyżackiego Wallenrode 
wstąpił najprawdopodobniej około 
1370 roku. Początkowo pełnił funk-
cję prokuratora w Pruskiej Iławie, 
obecnie Bagrationowsk w obwodzie 
kaliningradzkim. W 1376 roku został 
komturem domowym w Dzierzgoniu, 
zaś funkcję tamtejszego komtura i 
zarazem wielkiego szatnego Zakonu 
sprawował przyszły wielki mistrz, 
Konrad Zöllner von Rotenstein. Zna-
jomość ta miała z czasem przynieść 
Wallenrodemu wymierne korzyści. W 
1377 roku wielki mistrz Winrich von 
Kniprode powierzył Wallenrodemu 
godność komtura człuchowskiego. 
Prawdziwa kariera Konrada von Wal-
lenrodego zaczęła się, gdy wielkim 
mistrzem został Rotenstein. W 1383 
roku, po śmierci wielkiego marszałka 
i komtura Królewca, Kunona von 
Hattensteina, Wallenrode został jego 
następcą, stając się w ten sposób jedną 
z najważniejszych osób w państwie. 
Podstawowym zadaniem marszałka 
zakonu było organizowanie wypraw 
zbrojnych na Litwę (tzw. rejz) i z tego 
zadania wywiązywał się znakomicie. 
Od 1383 roku podejmował co roku 
wyprawy przeciw Litwie, rządzonej 
przez Jagiełłę. 
Źródła przypisują mu również stwo-
rzenie mapy sztabowej pogranicza 
krzyżacko -litewskiego. Konrada von 
Wallenrodego uważa się także za po-
mysłodawcę uczt wydawanych przez 
krzyżaków na cześć dwunastu naj-
bardziej zasłużonych rycerzy – gości 
zakonu, biorących udział w walkach 
z Litwinami, choć zwyczaj ten był 
praktykowany znacznie wcześniej. W 
1387 roku mianowano go komturem 
Malborka i jednocześnie wielkim 
komturem Zakonu. Już wówczas za-
częto uważać Wallenrodego za sukce-
sora Rotensteina. W 1390 roku zmarł 
wielki mistrz Konrad III Zöllner von 
Rotenstein. Wydawało się, że wybór 
Wallenrodego na to stanowisko to tyl-
ko kwestia czasu. Jednak okazało się, 
że ma on przeciw sobie silną opozycję, 
która jako kontrkandydata na urząd 
wielkiego mistrza wystawiła Walra-
bego von Scharffenberga, ówczesnego 
wielkiego szatnego i jednocześnie 
komtura gdańskiego. Dopiero w 1391 
roku na kapitule wyborczej udało się 
Konradowi von Wallenrodemu osią-
gnąć godność mistrzowską, głównie 
dzięki poparciu dwóch elektorów: 
wielkiego szpitalnika i komtura Elblą-
ga, Waldbotta von Bassenheima oraz 
komtura Tucholi Rüdigera von Elnera, 
w przeszłości wielkiego marszałka i 
wielkiego komtura. 
W 1391 roku Władysław Opolczyk 
(1332 - 1401) przekazał mu zamek 

złotoryjski na terenie ziemi chełmiń-
skiej jako zastaw. Dwa lata później 
ziemię dobrzyńską i Kujawy. We 
wrześniu 1392 roku Opolczyk i 
Wallenrode omawiali plany rozbioru 
Polski między Zakon, Węgry i Cze-
chy, wielki mistrz uznał wprawdzie, 
że brak odpowiedniego casus belli, 
obiecał jednak pomoc w razie wojny 
przeciw Polsce. Negocjował zakup 
Nowej Marchii z Zygmuntem Luk-
semburskim (1368 - 1437). Krótkie, 
dwuletnie panowanie Konrada IV von 
Wallenrodego upłynęło na walkach 
z Litwinami. Nowy mistrz należał 
do zdecydowanych przeciwników 
unii polsko - litewskiej i dążył do 
jej rozbicia. W 1392 roku ruszyła, 
zakrojona na szeroką skalę, wielka 
wyprawa na Litwę. Brało w niej udział 
wielu rycerzy, gości zakonu, na czele 
z Henrykiem księciem Derby, przy-
szłym Henrykiem IV Lancasterem, 
królem Anglii i księciem Witoldem. 
Armia zakonna podzieliła się na trzy 
korpusy: jeden z nich, pod wodzą 
komtura Balgi, Arnolda von Burgelna, 
pustoszył Mazowsze, dwa następne 
pozostawały pod komendą wielkiego 
mistrza oraz wielkiego marszałka 
Engelharda Rabego von Wildsteina. 
Krzyżacy bliscy byli zdobycia Wilna, 
zaciekle bronionego przez rycerzy 
polskich. Wyprawa zakończyła się 

jednak skandalem, wywołanym przez 
wielkiego mistrza Wallenrodego. 
Pozbawił on mianowicie funkcji 
marszałkowskiej Wildsteina, który 
podczas oblężenia Wilna dał się 
poznać jako znakomity wódz, wzo-
rowy rycerz, cieszący się uznaniem 
swoich podkomendnych. Przyczyna 
tej decyzji nie jest do końca znana, 
najprawdopodobniej chodziło tu o 
zazdrość wobec sukcesów marszałka. 
Niemniej doprowadziło to do buntu 
przeciw Wallenrodemu dużej części 
rycerzy, którzy ujęli się za swym wo-
dzem. Wallenrode decyzji nie zmienił 
i wyprawa się załamała. Postawa ryce-
rzy zakonnych, umożliwiła wielkiemu 
mistrzowi przeprowadzenie czystki 
wśród przeciwników, przede wszyst-
kim w komturiach dolnopruskich: 
Baldze, Pokarminie oraz Ragne-
cie, podlegających zwierzchnictwu 
wielkiego marszałka. Kiedy książę 
Witold pogodził się z Jagiełłą w 1392 
roku tzw. ugoda w Ostrowie, zakon 

wielokrotnie wy-
powiadał wojnę 
Litwie. Konrad 
von Wallenrode 
zmarł w trakcie 
przygotowań do kolejnej wyprawy na 
Litwę, w lipcu 1393 roku w Malborku. 
Przyczyną śmierci był najprawdo-
podobniej atak apopleksji.  Konrad 
von Wallenrode prowadził także 
ożywioną działalność gospodarczą i 
kolonizacyjną w Prusach. Przypisuje 
mu się szereg nadań ziemskich dla ko-
lonizatorów oraz zbudowanie dwóch 
zamków na pograniczu prusko - litew-
skim: Gotterswerder i Mittenburg. Z 
inicjatywy wielkiego mistrza utwo-
rzono w 1393 roku nową komturię 
z siedzibą w Rynie. Jej pierwszym 
zwierzchnikiem był Friedrich von 
Wallenrode, brat Konrada, wcześniej 
wójt tczewski, a później także komtur 
(wielki marszałek) Gniewu, Brodnicy 
i wreszcie Królewca, poległy pod 
Grunwaldem w 1410 roku. Krew-
nym mistrza był także Johannes von 
Wallenrode, w latach 1393 – 1416 
arcybiskup metropolita ryski. Źródła 
współczesne są przychylne Konrado-
wi von Wallenrodemu, choć jednocze-
śnie zarzucają wielkiemu mistrzowi 
dumę, porywczość oraz skłonność do 
okrucieństwa. 
Większość wypraw na Litwę Konrada 
von Wallenrode było nieudanych. 
Zainspirowało to Adama Mickiewi-
cza do napisania powieści poetyckiej 
„Konrad Wallenrod”, gdzie sugero-
wał, iż Wallenrod był krypto - Litwi-
nem i nieudane wyprawy były efek-
tem jego sabotażu, co należy uznać 
za fikcję. Należy jednak dodać, że 
literacki Konrad Wallenrod – bohater 
poematu niewiele ma wspólnego z 

tym rzeczywistym. Utwór „Konrad 
Wallenrod” zaopatrzony jest przez 
Adama Mickiewicza w motto: „Macie 
bowiem wiedzieć, że są dwa sposoby 
walczenia…trzeba być lisem i lwem”, 
jest to cytat z dzieła włoskiego filozofa 
Nicollo Machiavellego, autora słynne-
go przysłowia „Cel uświęca środki”. 
Motto uczy, że istnieją dwie różne 
metody walki, które reprezentowane 
są przez przywołanie powszechnych 
skojarzeń z cechami zwierząt – lisa i 
lwa. Lis symbolizuje w kulturze euro-
pejskiej – przebiegłość i spryt. Nato-
miast lew uosabia: odwagę i męstwo. 
Walka, która wyraża się w „byciu 
lisem” jest działaniem niejawnym, 
wykorzystującym spryt i budowana 
jest na podstępie i świetnie skonstru-
owanej intrydze. Należy w sposób 
sprytny podejść przeciwnika, oszukać 
go, zyskując jego zaufanie i uznanie, 
by w rezultacie go zniszczyć. W tego 
rodzaju walce nie liczy się siła, czy 
przewaga, a wyrafinowany podstęp, 
kłamstwo, spisek, a czasami zdrada 
stanowią technikę działania. Drugi 
typ walki uosabiany jest przez lwa. 
Ten rodzaj niszczenia przeciwnika 
jest działaniem jawnym, otwartym, 
a jego podstawowymi atrybutami są 
odwaga, męstwo, waleczność i siła. 
Osoba walcząca jak lew charaktery-
zuje się zażartością, nieugiętością a w 
swoim działaniu nie ucieka nigdy do 
takich rozwiązań jak podstęp, obłuda, 
czy zdrada.

Krzysztof Kowsz

W 1377 roku wielki mistrz Winrich von Kniprode powierzył 
Konradowi von Wallenrode godność komtura zamku 

człuchowskiego.

 Konrad von Wallenrode – Wielki 
Mistrz Zakonu Krzyżackiego.

Zamek Krzyżacki w Malborku, w latach  1391 – 1393 była to siedziba 
Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego - Konrada von Wallenrode.

Adam Mickiewicz, słyszał, że Wielki Mistrz Krzyżacki 
Konrad von Wallenrode wiele razy organizował 

wyprawy przeciwko Litwie i za każdym razem przegrał. 
Zainspirowało to Adama Mickiewicza do napisania 

powieści poetyckiej „Konrad Wallenrod”, gdzie sugerował, 
iż Wallenrod był Litwinem i nieudane wyprawy były 

efektem jego sabotażu.

„Macie bowiem wiedzieć, że są dwa sposoby 
walczenia…trzeba być lisem i lwem”.

Adam Mickiewicz „Konrad Wallenrod”
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Kandydaci:
PIŁKA NOŻNA

LZS KADO GÓRZYN
1. Michał Dyderski - młodszy 
z braci Dyderskich, dwudzie-
stolatek, jest wiodącym gra-
czem w zespole. Ten nieoszli-
fowany diament z pewnością 
będzie błyszczał w oczach 
kibiców na Górzyńskiej Are-
nie. Na każdym meczu głośno 
dopingują go ukochani rodzice.

2. Tomasz Apanowicz - wiecz-
nie młody. Jego zaangażowanie 
i prostota w graniu wciąż dają 
wiele korzyści zespołowi. Na 
boisku imponuje spokojem i 
doświadczeniem. Nieodłączny 
element górzyńskiej układanki.

3. Patryk Poprawski - play-
maker z Lubska, który szybko 
zdobył uznanie wśród kibiców 
KADO. Często jest głównym 
aktorem spotkania i przesądza 
o ich wyniku. Jego kreatywność 
wprowadza w trakcie meczu 
wyższy poziom emocji i za-
chwytu.

BUDOWLANI LUBSKO
1. Marcin Żwiro Piech – 
czołowy zawodnik Budowla-
nych, kapitan drużyny, jeden 
z bardziej doświadczonych 
zawodników, kieruje poczyna-
niami młodszych zawodników. 
Ambitny i waleczny, nigdy nie 
odpuszcza i gra do ostatniego 
gwizdka.

2. Szymon Kondycki – bram-
karz Budowlanych Lubsko. 
Obdarzony świetnym reflek-
sem, niejednokrotnie swoimi 
świetnymi interwencjami ra-
tował zespół. Kieruje poczy-
naniami bloku defensywnego 
ekipy.

3. Patryk Kniat – napastnik 
Budowlanych, obdarzony szyb-
kością i dobrą techniką. Potrafi 
się znaleźć pod bramką rywali.

4. Bartosz Radko– zawodnik 
bardzo wszechstronny. Może 
zagrać zarówno w obronie jak i 
pomocy. Nieustępliwy, podpora 
linii defensywnej Budowlanych 
Lubsko.

5. Dariusz Kordiak – wycho-
wanek Budowlanych Lubsko. 
Popularny „Kola” dyryguje 
poczynaniami bloku defen-
sywnego. Obdarzony mocnym 
strzałem. Lubiany wśród ko-
legów.

6. Tomasz Bahyrycz– jeden 
z najbardziej doświadczonych 
zawodników Budowlanych 
Lubsko. Podpora linii defen-
sywnej, dobrze gra głową, 
przez co groźny w polu karnym 
rywali.

7. Laura Kostka - wieloletnia 
zawodniczka kobiecej drużyny. 
Napastniczka i pomocniczka, 
dla której nie ma straconych 
piłek. Waleczna i nieustępliwa. 
Określona jako "żelazne" płuca 
zespołu".

8. Patrycja Zakrzewska - ka-
pitan zespołu i wieloletnia jego 
zawodniczka, określana mia-
nem "do zadań specjalnych", 
mogąca grać na każdej pozycji. 
Charakterna, nieustępliwa i 
niezwykle waleczna.

SPARTA MIERKÓW
1. Dawid Szyja – niekwestio-
nowany lider Sparty Mierków. 
Dobrze wyszkolony technicz-
nie, jest reżyserem gry, ale 
potrafi też sam skutecznie za-
kończyć akcję. Niejednokrotnie 
w pojedynkę przechylił szalę 
zwycięstwa na stronę Sparty.

2. Kamil Krajewski – jeden z 
czołowych zawodników Spar-
ty Mierków. Nieustępliwy 
i waleczny. Lubiany wśród 
kolegów.

SPORTY WALKI
1.Adrian Drosik – Puchar 
Polski Wojska Polskiego Służb 
Mundurowych. Złoty medal 
Mistrzostw Polski Wojska Pol-
skiego i Służb Mundurowych. 
Dwukrotna wygrana ligi spor-
tów walki bez podziału wieko-
wego i wagowego. Dwukrotny 
Mistrz Polski. Srebrny i brązo-
wy medal Mistrzostw Polski.

JU JITSU KOBUDO 
LUBSKO

1. Paweł Szaja – 3 miejsce na 
Mistrzostwach Polski NO-Gi 

Luboń kategoria -79,5 kg pur. 
masters II, 3 miejsce w Mi-
strzostwach Polski Służb Mun-
durowych w MMA w Toruniu.

ZAPASY
UKS ZST Lubsko

Kornel Słomkowski - uczeń 
Zespołu Szkół Technicznych 
w Lubsku
Złoty medalista Mistrzostw 
Polski Juniorów w zapasach 
(Racibórz 2020)
Zawodnik Kadry Wojewódz-
kiej.

Ksawery Słomkowski -uczeń 
Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Jasieniu
Brązowy medalista Międzywo-
jewódzkich Mistrzostw Mło-
dzików w zapasach (Żukowo 
k/Gdańska). Zawodnik Kadry 
Wojewódzkiej.

Stanisław Troczyński -uczeń 
Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych i Ekonomicznych w Lub-
sku. Brązowy medalista Mię-
dzywojewódzkich Mistrzostw 
Młodzików w zapasach (Żuko-
wo k/Gdańska). Zawodnik 
Kadry Wojewódzkiej.

Roksana Korzyszczak -uczen-
nica Zespołu Szkół Technicz-
nych w Lubsku
Finalistka Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży w zapa-
sach (Chełm 2020)
5m. Mistrzostw Polski Junio-
rek Młodszych. Zawodniczka 
Kadry Wojewódzkiej.

SZACHY 
LKS CAISSA

1. Grzegorz Kołodziejski -czo-
łowy zawodnik LKS CAISSA. 
Duże sukcesy m.in. w katego-
rii OPEN w Polanicy Zdroju 
(turniej im. A. Rubinsteina), 
bardzo dobre wyniki w lidze 
niemieckiej. Instruktor dzieci i 
młodzieży.

 2. Wiktor Fila -jeden z najzdol-
niejszych zawodników młodego 
pokolenia w województwie 
lubuskim. Kilka bardzo dobrych 
wyników w swojej kategorii 
wiekowej m.in. wygrana w Ża-
rach czy pierwsza dziesiątka w 
mistrzostwach województwa.

TENIS STOŁOWY
UKTS Olimpia Lubsko

1. Artur Skrzypczak - czołowy, 
najlepiej punktujący zawodnik 
klubu w V Lidze; 1 miejsce w 
Deblowym Pucharze Bobra 
w Nowogrodzie Bobrzańskim 
(28.09.2019); 2 miejsce w Woje-
wódzkim Turnieju Rodzinnym w 
Otyniu (26.10 2019). Trenerem 
zawodnika jest Bogdan Lech.

LEKKOATLETYKA
1. Michał Rozmys – repre-
zentant Polski w biegach na 
dystansie 800 i 1500 metrów. 
Mistrzostwo Polski na 1500 me-
trów podczas Mistrzostw Polski 
Seniorów we Włocławku, wice-
mistrzostwo Polski Seniorów we 
Włocławku na 800 metrów.

XVI PLEBISCYT
NA NAJPOPULARNIEJSZEGO SPORTOWCA GMINY LUBSKO W 2020 ROKU

Kupon do głosowania
na Najpopularniejszego Sportowca Gminy Lubsko w 2020 roku

1. ................................................. 10 pkt.

2. ................................................. 9 pkt.

3. ................................................. 8 pkt.

4. ................................................. 7 pkt.

5. ................................................. 6 pkt.

6. ................................................. 5 pkt.

7. ................................................. 4 pkt.

8. ................................................. 3 pkt.

9. ................................................. 2 pkt.

10. ................................................. 1 pkt.

Imię i nazwisko ..........................................................................................................

Adres .........................................................................................................................

Regulamin XVI 
Plebiscytu na 
Najpopularniejszego 
Sportowca Gminy 
Lubsko w 2020 
Roku:
1. Organizatorem Plebiscy-
tu jest redakcja „Magazynu 
Lubskiego”

2. Celem Plebiscytu jest 
wyłonienie dziesięciu najlep-
szych, najpopularniejszych 
sportowców miasta i gminy 
Lubsko w roku 2020.

3. Głosować można na orygi-
nalnych kuponach wyciętych 
z kolejnych wydań „Magazy-
nu Lubskiego”. 

4. Za pierwsze miejsce na 
kuponie zawodnik otrzymuje 
10 pkt. za drugie 9, za trzecie 
8 itd. 

5. Suma punktów ze wszyst-
kich ważnych kuponów de-
cyduje o ostatecznej klasy-
fikacji. 

6. Każdy kupon musi być 
wypełniony dokładnie, tzn. 
ma zawierać 10 nazwisk 
sportowców oraz dane oso-
bowe głosującego. 

7. Kupony wypełnione ina-
czej będą uznane za nie-
ważne. 

8. Głosować można na za-
wodników wytypowanych 
przez organizatora Plebiscy-
tu oraz zgłoszonych przez 
kluby sportowe, stowarzy-
szenia i związki sportowe.

9. Ostateczny termin nadsy-
łania kuponów do redakcji 
„ML” to 31.01.2021 r. 

10. Najlepsza „10” zawod-
ników otrzyma dyplomy, 
puchary i nagrody. 

11. Dla 5 wylosowanych kibi-
ców, którzy nadeślą kupony, 
przewidziano również na-
grody. Losowanie laureatów 
nastąpi w lutym 2021 r.

Zapraszamy czytelników 
Magazynu Lubskiego do 
wzięcia udziału w naszym 
plebiscycie. Ze względu 
na panującą pandemię 
COVID-19 nie wszyscy 
sportowcy mieli warunki 
do zaprezentowania w 
pełni swoich umiejętności 
w mijającym roku. 
Dlatego też warto 
uhonorować i docenić 
ich wysiłek i poświęcenie 
oddając na nich głos. 
Zapraszamy gorąco do 
głosowania.

Waldemara Szymczaka znał każdy, kto choć 
trochę interesował się naszym lubskim 
futbolem. Przez blisko 40 lat związany był 
z Budowlanymi Lubsko. Piłkarz, działacz, 
wieloletni kierownik drużyny, członek 
obecnego zarządu. Był chyba na każdym 
meczu Budowlanych. Zmarł nagle, w wieku 
54 lat... O kilka słów o Waldku poprosiłem 
obecnych i byłych działaczy, trenerów i 
piłkarzy Budowlanych Lubsko.
Robert Ściłba: Piszą o nim: kierownik, 
działacz, członek zarządu , społecznik .... 
To wszystko prawda, ale mi nie chodzi o to, 
żeby pięknie pisać, ale żeby pięknie żyć !!! A 
Waldek żył pięknie Budowlanymi! Dla mnie 
osobiście przyjaciel, towarzysz, podpora, 
prawa ręka... Człowiek, na którym zawsze 
mogłem polegać ... Już od poniedziałku 
rozmawialiśmy o kolejnym meczu, niejed-
nokrotnie jego sugestie, uwagi, dawały nam 
punkty w ligowych potyczkach, a było ich 
sporo. Od 2010 byliśmy nierozerwalnym 
duetem - ja trener czy zawodnik, on kierow-
nik drużyn młodzieżowych i oczywiście 1 
zespołu ... Dzisiaj czuję pustkę, strach... Od-
szedł Walduś , ktoś dla mnie niezastąpiony. 
Pewna epoka mija wraz z jego odejściem, 
bo takich ludzi jak on już nie ma: wiernych, 
oddanych, bezinteresownych, utożsamia-
nych ze swoim kochanym klubem ... Sta-
dion stracił gospodarza! Pozostała cisza, 
pustka, smutek. Wierzę, że wciąż jest z 
nami, już nie namacalnie. Wierzę, że czuwa 
i pomoże swojemu klubowi w kolejnym 
awansie !!!! Odpoczywaj w pokoju Walduś.
Paweł Bahyrycz: Ciężko będzie wypełnić 
nam pustkę, którą po sobie zostawił w 
klubie, w życiu prywatnym. Zawsze po-
mocny, spolegliwy, zawsze miał czas dla 
wszystkich - może za mało przeznaczył go 
dla siebie? W mojej pamięci będzie żył „po 
wsze czasy”. Skróciłem ale więcej chyba 
nie chce pisać. Żal, żal, Przyjaciel - jeden 
z nielicznych.
Ja Pelo: Miał swoje problemy, jak każdy, 
ale był to bardzo dobry człowiek. Nie da 
się napisać o Waldku w dwóch słowach, 
o nim można książkę napisać. Troszkę 
życie go nie oszczędzało, ale to był chłop 
o gołębim sercu.
Maciej Trziszka: Zawsze można było z nim 
porozmawiać na temat piłki i nie tylko... 
najlepszy kierownik jakiego miałem do tej 
pory...! po prostu gościu nie do zastąpienia!  
Bez dwóch zdań to była ikona drużyny 
Budowlanych!
Janusz Dudojć: Ukochał Budowlanych 
i piłkę nożną ponad inne sprawy, także 

osobiste ... zawsze można było na niego 
liczyć. Coraz mniej takich ...
Stanisław Słobodzian: Waldemar był 
osobą bardzo koleżeńską, uśmiechniętą i 
pomocną. Jeśli ktoś poprosił o pomoc za-
wsze pomógł. To szczera prawda. Waldek 
od kiedy pamiętam był na stadionie. Jak 
wiemy pełnił różne funkcje społeczne. Był 
chyba jednym z nielicznych już ludzi, dla 
których klub Budowlani Lubsko był zawsze 

ponad wszystko. Bywał na każdym meczu. 
Pamiętał doskonale wyniki rozegranych 
meczów na przełomie lat, zawodników, 
którzy przewinęli się przez klub. Będzie 
mi brakowało jego uśmiechu i poczucia 
humoru, którym wszystkich zarażał.
Albert Pachowicz: Drogi Waldku! Tyle 
nas różniło: wiek, mentalność, nie raz 
się droczyliśmy i sprzeczaliśmy, ale obaj 
wiedzieliśmy, że najważniejsze jest dobro 
Naszego Klubu, klubu, w którym spędziłeś 
prawie 40 lat swojego życia, świętując z 
nim kolejne awanse, w tym ten najważniej-
szy... do trzeciej ligi, klubu, dla którego po-
święcałeś każdą wolną chwilę, czy to jako 
kierownik poszczególnych drużyn, szef 
ochrony, czy w końcu jako członek zarządu. 
Ciebie znali wszyscy: sędziowie, działacze, 
zawodnicy. Stałeś się legendą tego klubu. 
Nie zapomnę, jak dzień po klubowej wigilii 
zajechałem na stadion i składaliśmy sobie 
życzenia. Umówiliśmy się w końcu na par-
tię szachów po Nowym Roku. Już niestety 
nie zagramy. Widocznie tam na górze po-
trzebny był kierownik drużyny... Kierownik z 
prawdziwego zdarzenia, oddany drużynie i 
będący z drużyną na dobre i złe. Kierownik 
niebiańskiej drużyny. Mam nadzieję, że 
tam z góry, gdzie by to nie było, będziesz 
kibicował swoim ukochanym Budowlanym. 
Takiego uśmiechniętego Cię zapamiętam.

Marcin Bławuciak: Waldek był zabawny. 
Miał specyficzne poczucie humoru z taką 
tzw.: szpileczką, mistrz ciętej riposty. Ale też 
kulturalny i można było na nim polegać .Z 
pewnością znał się na piłce nożnej!! Budow-
lani to Waldek. Jego brak będzie widoczny 
z pewnością!! Jakaś cząstka Budowlanych 
wraz z nim odeszła i trudno będzie znaleźć 
takiego drugiego kierownika jakim był On!!!
Jarosław Wysokiński: Waldek to Budow-
lani, to tylko Budowlani. Nie pamiętam, 
czy On dopingował jakąś inną drużynę tu 
w okolicach Lubska. Dla niego Budowlani 
to było jego życie. A osobiście to był dobry 
kolega, kierownik drużyny, działacz . Szko-
da takiego kumpla. Wyrazy współczucia 
dla rodziny.
Robert Miczke: Waldek to klub, zespół, to 
jednym słowem Budowlani. Pytasz, jaki był 
to człowiek: wszystkim piłkarzom, powta-
rzam – wszystkim, zawsze służył pomocą. 
To człowiek, z którym zawsze można było 
podyskutować o tym, co można zrobić 
lepiej. To człowiek, który całkowicie oddał 
się dla klubu. Takich ludzi już nie ma. To 
człowiek otwarty, wyrozumiały, który ni-
komu nigdy krzywdy nie zrobił. Jest nam 
przeogromnie Go brak. Odczujemy to pew-
nie jeszcze głębiej, jak zaczną się treningi, 
sparingi, jak również mecze ligowe.
Niech Słowa Alberta Pachowicza będą naj-
lepszym podsumowaniem: Mamy nadzieję, 
że tam z góry, gdzie by to nie było, będziesz 
kibicował swojej ukochanej drużynie - Bu-
dowlanym. Takiego uśmiechniętego Cię 
zapamiętamy. MY KIBICE!!!

I.G.

WALDEMAR SZYMCZAKWALDEMAR SZYMCZAK
– CZŁOWIEK, KTÓRY– CZŁOWIEK, KTÓRY
ZOSTAWIŁ SERCEZOSTAWIŁ SERCE
DLA BUDOWLANYCH!!!DLA BUDOWLANYCH!!!

Waldemar Szymczak

 Waldemar Szymczak  
 i Albert Pachowicz 

Waldemar Szymczak zawsze blisko zawodników Budowlanych
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O pracy i przygotowaniach 
do rundy rewanżowej 
rozmawiamy z trenerem 
kobiecej drużyny MLKS 
Budowlani Lubsko 
Damianem Dworczakiem.

Magazyn Lubski: Jak byś ocenił po-
zycję klubu po rundzie jesiennej, czy 
jesteś zaskoczony postawą swoich pod-
opiecznych?
Damian Dworczak: Po rundzie jesiennej 
zajmujemy trzecie miejsce (5 pkt.) ze 
stratą dwóch punktów do będącej tuż 
przed nami drużyny Vielgowii Szczecin 
i jest to strata jak najbardziej do odrobie-
nia. Uważam, i powiem to bez fałszywej 
skromności, że to nasz zespół powinien 
zajmować to drugie miejsce, ale niestety 
w meczach właśnie z tym przeciwnikiem, 
mimo tego, że byliśmy zdecydowanie 
lepszym zespołem, nie udało się nam 
odnieść zwycięstw i stąd ta trzecia lokata.
Zarówno w moim odczuciu, jak i samych 
zawodniczek pozostaje niedosyt, bo 
mogliśmy osiągnąć więcej, ale spokojna, 
rzetelna praca i sportowa złość sprawia, 
że będziemy walczyć o tę lokatę. Poza 
zasięgiem jest zajmująca pierwsze 
miejsce drużyna Olimpii II Szczecin, 
która ma komplet punktów, a grają w tym 
zespole zawodniczki, które na co dzień 
występują również w ekstraligowej dru-
żynie Olimpii Szczecin, więc nawiązać 
z tym zespołem równorzędną walkę jest 
naprawdę bardzo trudno. 
Czy jestem zaskoczony postawą swoich 
zawodniczek?
Tak, ale tylko na duży plus.
Po ponad dwóch latach ciężkiej, napraw-
dę ciężkiej pracy forma zawodniczek już 
była wysoka i rosła z treningu na trening 
w przygotowania do poprzedniego se-
zonu, który notabene się nie odbył, i to 
wszystko przeniosło się na tę jesienną 
rundę sezonu 2020/2021. Oczywiście 
nadal mamy wiele do poprawy, szcze-
gólnie w ofensywie i ustawianiu się na 
boisku, ale cały czas nad tym pracujemy 
i już jest coraz lepiej.
Przyznaję, przeżywaliśmy trudne mo-
menty szczególnie po porażkach z 
Olimpią II Szczecin( przegrana 10:0), 
gdzie zawodniczki przeszły zupełnie 
obok meczu i po rywalizacji z Vielgovią 
Szczecin (porażka 2:0), w którym , po 
pierwszej połowie, którą dziewczyny 
grały, (jedną z najlepszych w tej rundzie 
i powinny wygrywać) , drugą zupełnie 
przespały i myślały, że spokojnie wygra-
ją, a jednak było inaczej.
Po tych meczach byliśmy, zarówno ja 
jak i same zawodniczki źli. Musieliśmy 
dosyć dosadnie wyjaśnić sobie, czego 
od siebie oczekujemy i na nowo określić 
cele, które nam przyświecają, I muszę 
powiedzieć, że właśnie wtedy „zaskoczy-
ło” i do końca sezonu było już naprawdę 
dobrze. 
ML: Które formacje w zespole wypa-
dły najlepiej, a które muszą jeszcze się 
„podciągnąć”?
DD: W takim zespole jak nasz wszyst-
kie formacje muszą ze sobą współgrać 
i jedna zależna jest od drugiej. Dlatego 
na każdym treningu pracujemy nad 
doskonaleniem każdej z nich, by była 
gotowa zarówno w grze obronnej jak i 
ofensywnej. 
Nie będę jednak ukrywać, że w przygo-
towaniach do sezonu, troszkę bardziej 
skupiłem się na grze w obronie, z racji 
tego, że większość mojej przygody z 

piłką związana jest właśnie z tą formacją 
i jest mi ona zwyczajnie bliższa. Często 
powtarzam: „ jak zagramy z tyłu na 
zero” to z przodu zawsze uda nam się 
wykreować sytuację, w której możemy 
zdobyć bramkę. I powiem, że nie licząc 
meczu z Olimpią, udało nam się w trzech 
meczach zachować czyste konto, przy 
naprawdę wielu sytuacjach w ataku, to 
mnie naprawdę cieszy. Nie oznacza to 
jednak, że ta formacja jest już „idealna”. 
Nadal ją doskonalimy tak, by wyglądała 
jeszcze lepiej, szczególnie jeśli chodzi o 
rozgrywanie piłki właśnie od tyłu.
Jak już wspomniałem, podciągnąć mu-
simy zdecydowanie grę w ataku. Nie 
chodzi tu już o kreowanie sytuacji, ale 
o ich wykańczanie. W każdym meczu 
mieliśmy po kilka okazji bramkowych, a 
w zremisowanym spotkaniu z Vielgovią 
było ich naprawdę mnóstwo, zabrakło 
jednak przede wszystkim „zimnej głowy” 
i większego spokoju. Tak to jest, że jak 
się za bardzo chce, to wtedy nie za bardzo 
wychodzi.
Jeśli chodzi o grę w pomocy, to również 
musimy być bardziej „mobilni” na boisku 
i szybciej doskakiwać do przeciwnika, 
odebrać piłkę i tym samym stworzyć so-
bie możliwości w ataku. Niemniej jednak, 
wszystkie formacje wymagają korekt i 
dalszego doskonalenia i nadal będziemy 
nad tym solidnie i ostro pracować.
ML: Mamy teraz trudny czas związany 
z epidemią. Jak sobie radzicie jako klub? 
Czy wpłynie to na Wasze przygotowanie 
do gry w rundzie wiosennej?
DD: Niestety mamy taki czas, jaki mamy 
i pewnych rzeczy nie przeskoczymy. 
Trzeba sobie z tym faktem radzić i 
wykorzystywać każdą nadarzającą się 
okazję do tego, by się poruszać. Staramy 
się trenować w każdej możliwej chwili, 
w mniejszych grupach, tak by nie tracić 
kontaktu z piłką i zachować względną 
kondycję. Z racji tego, że ligę zaczyna-
my z początkiem kwietnia, to właściwe 
przygotowania zaczniemy w lutym. 
Obecna sytuacja tak naprawdę, na dzień 
dzisiejszy, nas nie dotyczy. Aczkolwiek 
każde przedłużenie zakazu trenowania 
na pewno odbije się na naszym przy-
gotowaniu, jak i przygotowaniu innych 
drużyn (zwłaszcza seniorskich), więc i 
w klubie Budowlanych. Miejmy jednak 
nadzieję, że wszystko ruszy już od lutego 
i będziemy mogli spokojnie pracować, 
aby właściwie przetrenować ten okres i 
grać jak najlepiej na wiosnę. 
ML: Na co kładziesz największy nacisk 
na treningach?
DD: Staram się rozwijać i doskonalić u 
moich zawodniczek każdy aspekt jaki jest 
związany z piłką nożną. Największą rolę 
jednak przykładam do poruszania się na 

boisku, ustawiania i „trzymania” swoich 
pozycji. Nieodzownym elementem 
każdego treningu jest także motoryka, 
która w przygotowaniach do sezonu jest 
naprawdę intensywna. To wszystko w 
połączeniu z taktyką (której też jest dużo) 
i indywidualnym doskonaleniem każdej 
z zawodniczek ma dać końcowy efekt w 
postaci jak najlepszej gry drużyny.
ML: Jak wyglądają przygotowania do 
rundy rewanżowej?
DD: Jak wspomniałem, wykorzystujemy 
każdą chwilę na trening. Spotykamy się 
dwa razy w tygodniu. W późniejszym 
okresie tj. od lutego przejdziemy na 
3 lub 4 jednostki treningowe, by tuż 
przed rozpoczęciem sezonu ponownie 
je zmniejszyć do 2 treningów tygo-
dniowo. W obecnych przygotowaniach 
całkowicie odpuściłem treningi na hali 
sportowej i każda nasza aktywność 
fizyczna realizowana jest na dworze. 
Uważam, że mamy tak doskonałą bazę 
do przygotowań: sztuczna murawa oraz 
ścieżki do treningu biegowego w parku, 
że nic więcej nam nie potrzeba, by dobrze 
realizować to, co sobie założyłem. Mamy 
w planie także rozegrać 4 sparingi: dwa 
z drużyną MKS Czarni Żagań 1957 
oraz dwa z drużyną Chrobrego Głogów, 
które mam nadzieję dojdą do skutku. 
Przewiduję także organizację turnieju 
halowego, który ma się odbyć w Lubsku. 
Ale czy do niego dojdzie, to się okaże w 
terminie późniejszym, o czym na pewno 
będzie można przeczytać w mediach 
społecznościowych lub na stronie MLKS 
Budowlani Lubsko – Kobiety.
M.L. Czy będą jakieś wzmocnienia 
zespołu?
DD: Kadra drużyny kobiet jest ustabili-
zowana i składa się z 21 zawodniczek. 
Nie przewidujemy wzmocnień, ale to 
nie oznacza, że drzwi do drużyny są 
zamknięte. Bardzo serdecznie zapraszam 
wszystkie dziewczyny, które chcą spró-
bować sił w tym sporcie i sprawdzić się 
w nim na treningi. Jest fajna atmosfera, 
zróżnicowane zajęcia i naprawdę jeśli 
jest chęć do spróbowania czegoś no-
wego, to zachęcam. Fajnie jest przeżyć 
coś zupełnie innego. Niestety w rundzie 
rewanżowej nie zagrają z nami  Kornelia 
Kołodziejczuk i Oliwia Makuch, które 
zrezygnowały z gry. Z tego miejsca 
chciałbym im bardzo podziękować za 
to, że były i pomagały nam jak mogły. 
Dziękuję.  
ML: Jakie cele na rundę wiosenną sta-
wiasz sobie i drużynie?

DD: Naszym celem od samego po-
czątku, jak obejmowałem tą drużynę w 
2018 roku, była jak najlepsza gra, ciągłe 
doskonalenie się i stałe podnoszenie 
swoich umiejętności. Te cele z sezonu 
na sezon są realizowane w coraz więk-
szym stopniu i się zmieniają. Kolejnym 
zamierzeniem, jakie postawiliśmy sobie 
razem z dziewczynami było strzelanie 
bramek, zdobywanie punktów oraz wy-
grywanie meczy. I te cele również w tej 
rundzie zostały zrealizowane, co bardzo 
mnie cieszy jako trenera. Szczególnie 
pierwsza wygrana z drużyną MKS Czarni 
Żagań 1957 była wyjątkowa, bo dała nam 
większą pewność siebie i sprawiła, że 
to, co robimy, to, jak ciężko trenujemy, 
ma sens. Więc warto to robić i czekać na 
takie chwile. Dziewczyny zagrały wtedy 
naprawdę perfekcyjnie i takie chciałbym 
je oglądać w każdym spotkaniu.
Jeśli chodzi o mnie i moje cele. Jestem 
ambitny, może czasami aż do przesady 
i wielokroć mi to przeszkadza, ale tego 
nie zmienię. Moje zawodniczki wiedzą, 
o co grają i zarówno ich, jak i moim ce-
lem jest zajęcie jak najlepszego miejsca 
w tabeli po rundzie wiosennej. Więc do 
tego dążymy.
ML: Co jest mocną stroną klubu, a co 
Ci przeszkadza w pracy, co byś zmienił?
DD: Jeśli chodzi o klub Budowlanych 
i samą pracę w nim, to nic bym nie 
zmieniał. Chyba tylko to, aby doba 
miała 48 godzin, wtedy wszystko można 
by jeszcze lepiej zaplanować i dograć. 
Owszem, są pewne rzeczy do poprawy, 
ale to kwestia nazwałbym organizacyjno-
-kosmetyczna, a nie rewolucyjna. Chodzi 
tu głównie o sprzęt treningowy, którego 
jest za mało, gdy ma się w klubie 8 ze-
społów. Czasami ciężko jest zrealizować 
trening tak, jak sobie wszyscy trenerzy 
zaplanowali. Mamy jednak zapewnienie 
zarządu klubu, że zamówienie na dodat-
kowy sprzęt zostało złożone i czekamy 
na jego realizację, która ma nastąpić już 
niedługo. Ponadto my trenerzy mamy 
naprawdę doskonałe warunki do tego, 
aby kształcić wszystkie grupy w naszym 
klubie. Są trzy płyty boiskowe do wybo-
ru, zaplecze sanitarne, baza do odpraw 
itp. Tego wszystkiego pozazdrościć nam 
mogą inne kluby. 
Dlatego pozostaje nam tylko pracować i 
jak najlepiej wykonywać swoje obowiąz-
ki tak, aby o klubie Budowlani Lubsko 
było słychać tylko w pozytywnym 
znaczeniu i abyśmy byli rozpoznawani 
w jeszcze szerszym gronie.

ML: Mógłbyś powiedzieć parę słów o 
reorganizacji rozgrywek czy przyniosła 
jakieś korzyści?
DD: Z rozgrywek wycofała się dru-
żyna MUSK 11 Zielona Góra, a próba 
wskrzeszenia innych klubów skończyła 
się fiaskiem. W takiej sytuacji w naszej 
IV lidze pozostały tylko dwa zespoły. I 
tak naprawdę brak jest możliwości grania, 
bo nie ukrywajmy, rozgrywanie meczu i 
rewanżu czyli raptem dwóch spotkań w 
rundzie pomiędzy sobą, czyli z drużyną 
z Żagania, to żadna przyjemność. Trenu-
jesz trzy miesiące po to, by wystąpić w 
dwóch meczach. Szkoda słów. Dlatego 
też podjęliśmy walkę o to, by grać w 
miarę w normalnej lidze i aby ta ilość 
spotkań była znacznie większa. Udało 
nam się to dzięki wielkiej determinacji 
zarządu klubu z prezesem Tomaszem 
Duczmalem na czele, oraz wielu innym 
osobom, bez których występ w tych roz-
grywkach byłby naprawdę niemożliwy, 
za co z tego miejsca chciałbym ponownie 
podziękować. Obecnie występujemy w 
dość „egzotycznej” IV lidze kobiet lubu-
sko-zachodniopomorskiej, w której grają 
4 zespoły. Rozgrywamy tam 6 meczy, 
systemem mecz i rewanż w jednej run-
dzie i to już naprawdę jest ilość spotkań 
do przyjęcia.  
ML: Wymienisz zawodniczkę lub za-
wodniczki, które według Ciebie zasłużyły 
na największe wyróżnienie?
DD: Pewnie nie będę oryginalny w mojej 
odpowiedzi, ale nie będę nikogo wyróż-
niał w tym miejscu. Jeśli już miałbym to 
zrobić, to na słowa uznania zasługuje cały 
zespół, cała drużyna, która w tym sezonie 
brała udział w rozgrywkach. Wszystkie 
zawodniczki wkładały naprawdę dużo 
pracy, poświęcenia, zaangażowania i 
walki podczas treningów i meczów. 
Każda z nich z osobna i wszystkie razem 
zasługują na wyróżnienie, które im się 
należy. Chciałbym je pochwalić za to, 
że chcą grać, że robią to, co lubią, nawet 
kochają, że z każdym treningiem chcą 
być coraz lepsze, za to, że zmieniła się 
ich mentalność i podejście do tego, co 
robią, za to, że są bardziej odpowiedzialne 
podczas gry i za to, że dają mi naprawdę 
coraz większe powody do zadowolenia. 
Tak - za to chcę je wyróżnić.
ML: Dziękuję za rozmowę i życzę sa-
mych wygranych.
DD: Dziękuję również. Gdy będziemy 
grać jak najlepiej, to wygrane przyjdą 
same.

I.G.

ŻEBY DOBA MIAŁA 48 GODZIN

Damian Dworczak, trener kobiecej 
drużyny MLKS Budowlani Lubsko.

Zespół Budowlanych Lubsko

Rozmawiamy z Robertem 
Miczke trenerem II 
zespołu Budowlanych 
Lubsko.

Magazyn Lubski: Jak byś ocenił 
pozycję klubu po rundzie jesiennej, 
czy jesteś zaskoczony postawą swoich 
podopiecznych?
Robert Miczke: Tak to prawda jestem 
zaskoczony ale bardzo miło, na co 
wskazuje pozycja w tabeli.
ML: Które formacje w zespole wypa-
dły najlepiej, a które muszą jeszcze się 
„podciągnąć”?
RM: Myślę że najlepiej wypadła for-
macja obrony, choć to zasługa całego 
zespołu. Troszkę popracujemy w tej 
rundzie nad skutecznością i wszystko 
będzie,myślę, na dobrej drodze. Do 
gry wróci również Adam Samosionek 
po kontuzji, której nabawił się jeszcze 
przed rundą i myślę, że będzie to duże 
wzmocnienie.
ML: Mamy teraz trudny czas zwią-
zany z epidemią. Jak sobie z tym 
radzicie jako klub? Czy wpłynie to 
na Wasze przygotowanie do gry w 
rundzie wiosennej?
RM: W tej chwili chłopcy odpo-
czywają, ale myślę że niebawem 

wznowimy treningi i będziemy czynić 
przygotowania do rundy jesiennej.
ML: Na co kładziesz największy 
nacisk na treningach?
RM: Największy nacisk na treningach 
w tej rundzie myślę,że trzeba będzie 
kłaść na siłę i motorykę,której troszkę 
na finiszu rundy nam zabrakło.
ML: Jak wyglądają przygotowania do 
rundy rewanżowej?
RM: Jak już wcześniej wspomnia-
łem w tej chwili jeszcze zawodnicy 
odpoczywają,a niektórzy trenują 
indywidualne.
ML: Czy będą jakieś wzmocnienia 
zespołu?
RM: Dużym wzmocnieniem dla ze-
społu będzie powrót do gry Adama Sa-
mosionka, myślę,że również od czasu 
do czasu wspomogą nas zawodnicy 
z pierwszego zespołu jak i juniorzy.
ML: Jakie cele na rundę wiosenną 
stawiasz sobie i drużynie?
RM: Za cel zarówno sobie jak i dru-
żynie po rundzie jesiennej stawiam 
miejsce w pierwszej 5 - to byłby 
naprawdę dobry wynik.
ML: Co jest mocną stroną klubu, a 
co Ci przeszkadza w pracy, co byś 
zmienił?
RM: Na pewno mocną stroną klubu 

jest młodzież, choć nie możemy też 
zapomnieć o starszych zawodnikach, 
którzy w grę wkładają całe swoje 
serce, za co bardzo im dziękuję.
ML: Jak układa się współpraca z 
trenerem pierwszego zespołu?
RM: Współpraca z trenerem pierw-

szego zespołu stoi na wysokim po-
ziomie.
ML: Wymienisz kogoś z zawodni-
ków, który według Ciebie zasłużył na 
największe wyróżnienie?
RM: Cały zespół zasługuje na wyróż-
nienie, ponieważ przed rozpoczęciem 

rundy nikt nie myślał, że będziemy 
tak wysoko.
ML: Dziękuję za rozmowę i życzę 
samych wygranych.
RM: Również dziękuję i do zobacze-
nia mam nadzieję na stadionie.

I.G.

MOCNĄ STRONĄ KLUBU JEST MŁODZIEŻ

Robert Miczke i Daniel Lisowski – kierownik II drużyny 
Budowlanych Lubsko

Robert Miczke trener II zespołu  
Budowlanych Lubsko

- Proszę przybliżyć początki dzia-
łalności STZ NET Lubsko.
- Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego 
NET Lubsko zostało zawiązane 
przez kilkunastu miłośników tej gry, 
dokładnie 17 lipca 2005 roku. Inicja-
torami powstania klubu byli Edward 
Lisicki wraz z kolegami z Lubska i 
Jasienia, wśród nich m.in. Edward 
Hryniewicz, Mirosław Michalski, Ar-
kadiusz Rawa, Zdzisław Krzywiecki, 
którzy od wielu lat uprawiali ten sport, 
ale nie mieli swojego miejsca, gdzie 
mogliby z innymi kolegami spotykać 
się cyklicznie na swoim obiekcie. 
Grali wszędzie, tylko nie u siebie. 
Głównym celem założycieli było wy-
budowanie kortów przy współpracy z 
Gminą Lubsko. Pierwsze rozgrywki 
miały miejsce we wrześniu 2006 
roku. Obiekt był wtedy w zarządzaniu 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku. 
Po 2 latach podjęto racjonalną decyzję 
o przekazaniu go pod opiekę najbar-

dziej zainteresowanych, czyli STZ 
NET Lubsko.
- Jakie były i są tego efekty?
- Od 2007 rozpoczęliśmy rozgrywanie 
corocznej ligi singlowej i założyliśmy 
stronę internetową, którą od początku 
prowadzi nasz kolega Mirosław Mi-
chalski. W kolejnych latach poszerzy-
liśmy naszą działalność o rozgrywki 
deblowe (również ligowe), cykliczne 
gry w formie „niedzielnych turniejów 
deblowych” czy okazjonalne turnieje 
deblowe mi.in. z okazji Dni Lubska. 
Organizujemy ich w sezonie około 
10. Poza tym od wielu lat bierzemy 
udział w turniejach lokalnych, krajo-
wych i międzynarodowych, organi-
zowanych w Żarach, Zielonej Górze, 
Gubinie, Guben, Goerlitz, Słubicach 
czy Międzyrzeczu. W tym roku m.in. 
10 członków naszego Stowarzyszenia 
uczestniczyło w „Polsko-Niemieckim 
Amatorskim Turnieju Tenisowym 
Seniorów 50 + Zielona Góra - Wino-

branie 2020”, rozegranym na kortach 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Zielonej Górze. Na „własnym 
podwórku” w 2020 roku rozegraliśmy 
4 ligi singla w dwóch rundach (30 
zawodników) oraz ligę debla (11 par). 
STZ NET Lubsko liczy obecnie około 
40 czynnych zawodników amatorów. 
- Jak wygląda kwestia utrzymania 
obiektów?
- Wszystkie koszty związane z bie-
żącym utrzymaniem i konserwacją 
kortów ziemnych spoczywają na 
członkach Stowarzyszenia. Roczna 
składka od początku istnienia STZ 
NET Lubsko wzrosła ze 100 zł do 
obecnie 150 zł. Tak niska składka wy-
nika m.in. z bardzo dobrej współpracy 
z poprzednimi władzami Lubska i 
obecnym burmistrzem Januszem 
Dudojciem oraz w dużej mierze ze 

społecznej pracy członków STZ na 
rzecz bieżącej konserwacji obiektu. 
Roczny budżet (wynikający tylko ze 
składek) jest jednak zbyt niski i nie po-
zwala na większe inwestycje np. bu-
dowę trzeciego kortu czy oświetlenie 
istniejącego obiektu. Należy dodać, 
że w zarządzaniu Stowarzyszenia jest 
też przyległy teren, na którym mógłby 
powstać co najmniej jeszcze jeden 
kort. Dlatego liczymy na dodatkowe 
wsparcie jakiegoś sponsora. Dodam 
tylko, że w ubiegłym roku udało nam 
się wybudować nową wiatę z wła-
snych środków klubowych. 
- Jednym z członków stowarzy-
szenia jest Klaudia Wróbel, której 
nazwisko pojawiło kilka lat temu w 
przestrzeni sportowej? 
- Tak, to prawda. Klaudia swoją 
przygodę z tenisem rozpoczęła na 

lubskich kortach w wieku 9 lat. Na 
uwagę zasługuje fakt, że jej sportową 
karierę wspierali przez kilka miesię-
cy wspaniali debliści: Matkowski i 
Fyrstenberg. To wszystko działo się 
dzięki ówczesnemu ich menadżerowi 
Nikodemowi Jaworskiemu. 
- Kto może korzystać z kortów STZ 
NET?
- Na kortach może grać każdy miło-
śnik tenisa (nawet niezrzeszony), po 
wcześniejszym uzgodnieniu rezer-
wacji. Korty udostępniane są nieod-
płatnie szkołom Gminy Lubsko w 
zorganizowanych grupach pod opieką 
nauczyciela. Obecnie większość 
członków jest w wieku 50 czy 60 lat. 
Oczekujemy na młodych miłośników 
tenisa ziemnego. W mojej ocenie 
koszt realizacji swojej pasji tenisowej 
w naszym mieści jest możliwy do 
spełnienia przez każdego, któremu 
jest bliskie uprawianie sportu. Wy-
starczy mieć chęci do współpracy i 
realizacji samego siebie zarówno w 
grze, jak i społecznym działaniu na 
rzecz jej rozwoju.
- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał M. Sienkiewicz

Więcej informacji na temat działalno-
ści lubskich tenisistów można znaleźć 
na stronie Stowarzyszenia www.
stznet.pl lub dzwoniąc do Prezesa 
STZ NET Jerzego Balickiego tel. 
606993598. Serdecznie zapraszamy 
do kontaktu!

Turniej deblowy „Zakończenie lata” 2020Turniej „Winobranie 2020” Zielona Góra z Bachusem

O kilkunastoletniej działalności Stowarzyszenia Tenisa Ziemnego NET Lubsko rozmawiamy
z obecnym Prezesem Jerzym Balickim, nauczycielem, wychowawcą i trenerem.

STZ NET LUBSKO DZIAŁA
 AKTYWNIE OD 15 LAT
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NZOZ VITAMED
Przychodnia Lekarza Rodzinnego, ul. Hubalczyków 8, LUBSKO

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

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

BADANIA KIEROWCÓW WSZYSTKICH KATEGORII

KRZYŻÓWKA NR 1 (360) 2021 r.

Poziomo:
1. Piruet tancerza, 7. Prze-
wiewna tkanina, 8. Jedwabna 
kurtka noszona przez dżoke-
jów, 9. Stanisław, pisarz poli-
tyczny i ksiądz, 10. Państwo z 
Trypolisem, 11. Zjazd po stoku, 
14. Gorący wafel, 17. Część 
twierdzenia, 19. Plony, zbiory, 
20. Rola, niwa, 21. Indiański 
namiot, 22. Reguły, przyjęte 
zasady, 23. W dawnych Indiach 
zwyczaj palenia wdów, 24. 
Substancja wydzielana przez 
pszczoły, 27. Autor powieści, 
31. Jednostka natężenia prą-
du, 32. Stary ciuch, szmata, 
33. Wieś w woj. lubelskim, 34. 
Sztuka układania kwiatów, 35. 
Nad nią Nekło.

Pionowo:
1. Leczy nowotwory, 2. Mięso 
na befsztyk, 3. Stan w USA, 4. 
Kuzynka ary, 5. Cukier mleczny, 
dwucukier, 6. Działka budowla-
na, 12. Kwesty uliczne, 13. Trój-
nóg fotografa, 15. Chroni dętkę, 
16. Koński głos, 18. Rezerwa, 
23. Roślina ozdobna i lecznicza, 
25. Armatura, 26. Pożytek, 
zysk, 28. Wynik mierzenia, 29. 
Frywolny taniec, 30. Rynsztok.
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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 stycznia 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 12/359 ML jest hasło: "ŻÓŁTY JESIENNY LIŚĆ".
Nagrodę wylosowała: Ewa Gryziec z Lubska. Gratulujemy i zapraszamy do redakcji po odbiór nagrody.

Leczo z batatami i chorizo

redaktorów Magazynu
 L

ub
sk

ie
goKulinarne

smaki...
SKŁADNIKI NA 2 PORCJE:

• 1 łyżka oliwy lub oleju
• 1 mała cebula
• 2 ząbki czosnku
• 100 g kiełbasy chorizo
• 1 mały batat (350 g)
• 1 mała cukinia
• 1 łyżeczka mielonej słodkiej i ostrej papryki 
oraz kminu rzymskiego
• 2/3 szklanki bulionu
• 1 papryka
• 1 puszka pomidorów
• 2 łyżeczki koncentratu pomidorowego
• do podania: pieczywo, kolendra

PRZYGOTOWANIE:
• Do garnka wlać oliwę, dodać pokrojoną na 
półplasterki cebulę oraz pokrojony w kosteczkę 

czosnek. • Wymieszać i zeszklić na umiarkowanym 
ogniu przez 1 - 2 minuty.
Zdjąć cienką skórkę z kiełbasy chorizo i pokroić 
na półplasterki. Dodać do garnka, wymieszać i 
podsmażać przez ok. 2 - 3 Minuty.
• Dodać obranego i pokrojonego w kostkę batata 
i wszystko wymieszać. Podsmażać przez ok. 2 - 3 
Minuty.
• Dodać pokrojoną w kostkę cukinię, przypra-
wy, doprawić solą i pieprzem oraz wlać bulion. 
Zagotować.
• Dodać pokrojoną w kostkę paprykę, delikatnie 
wymieszać i gotować pod lekko uchyloną pokry-
wą przez ok. 5 Minut. W międzyczasie 1 raz 
zamieszać.
• Dodać pomidory (jeśli są w całości, z puszki - 
należy je posiekać). Dodać koncentrat pomidorowy, 
wymieszać i gotować przez ok. 5 Minut.

SMACZNEGO !!!


