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Paweł Skrzypczyński urodził się i 
mieszka w Żarach, ma 55 lat.
Jest absolwentem dziennych studiów 
magisterskich na Wydziale Filologii 
Polskiej Uniwersytetu Wrocławskie-
go oraz podyplomowych studiów w 
zakresie Public Relations, w Wyższej 
Szkole Bankowej, w Poznaniu.
Po studiach prowadził działalność go-
spodarczą, a w kolejnych latach praco-
wał jako przedstawiciel handlowy, a 
także jako menedżer w dużych, ogól-
nopolskich firmach produkcyjnych, 
w Żarach, Wrocławiu i Warszawie.
Był dziennikarzem, sekretarzem 
redakcji i redaktorem naczelnym 
lokalnej gazety.
Od lat angażuje się w życie społeczne, 
był radnym Powiatu Żarskiego, pełni 
funkcję prezesa żarskiego Towarzy-
stwa Upiększania Miasta, organizuje 
doroczny Jarmark Miodu i Wina w 
Żarach.
Od kilku lat prowadzi działalność 
gospodarczą – jest właścicielem firmy 
organizującej w całej Polsce recitale 
dla artystów związanych z krakowską 
"Piwnicą pod Baranami".

Nowy Dyrektor mówi o Lubsku z sen-
tymentem. Pamięta czasy dzieciństwa 
i lat młodzieńczych, kiedy „pokąpać 
się jeździł na Grabówek, a na lody – 

do Lubska”.

Wypowiada się o Lubsku bardzo po-
zytywnie. Mówi: „Lubsko ma piękny 
dom kultury. Do wykorzystania będzie 
też budynek po byłym USC. Ważne 
jest, żeby obiekty te tętniły życiem, 
żeby tchnąć w nie ducha kultury. LDK 
po połączeniu z Biblioteką w Centrum 
Kultury, powinno być wiodącą insty-
tucją, promującą całą gminę”.

Pan Paweł, to optymista odnoszący się 
z szacunkiem do tradycji, z umysłem 

otwartym na nowości. 
Mówi: „Jestem dobrej myśli. Bur-
mistrz Janusz Dudojć z radnymi 
sprawnie zarządzają gminą. Udało 
się wyjść z odziedziczonego po po-
przednikach programu naprawczego, 
w budżecie jest nadwyżka. Burmistrz 
deklaruje wsparcie dla kultury, jest 
otwarty na nowe pomysły, zależy 
mu na wysokim poziomie edukacji 
i wychowania przez sztukę oraz na 
integracji międzypokoleniowej”.

Nowy Dyrektor uważa, że nale-
ży kontynuować Festiwal Lubu-
skich Prezentacji Wokalnych Dzieci 
i Młodzieży Specjalnej Troski oraz 
wspierać organizację koncertów 
rockowych, z których Lubsko jest 
znane. Planuje także systematyczną 
organizację warsztatów artystycznych 
dla młodzieży, szczególnie tej, która 
chce studiować na akademiach sztuk 
pięknych i muzycznych. Istotne jest, 
żeby młodzi ludzie mieli możliwość 
bezpośredniego spotkania się ze zna-
nymi twórcami. 
Jak sam mówi: „Jest jeszcze kilka 
większych i mniejszych pomysłów. 
Ważnym zadaniem będzie zbudowa-
nie orkiestry – która funkcjonowała, 
dopóki istniał zakład Luwena”.

Dyrektor pytany o plany dalszej 
współpracy mówi: „Zapraszam do 
współpracy wszystkich, którym na 
sercu leży rozwój kultury w Lubsku. 
Drzwi Lubskiego Domu Kultury są 
szeroko otwarte”.

Życzymy Panu Dyrektorowi, by za-
rządzanie lubską instytucją kultury 
okazało się dla niego cennym do-
świadczeniem i interesującą przygodą. 
Życzymy wielu pomysłów i tych 
innowacyjnych i tych znajdujących 

źródło w tradycji, którą zawsze warto 
pielęgnować.
Czekamy zniecierpliwieni chwil, 
kiedy będziemy mogli być uczestni-

kami wielu wspaniałych wydarzeń 
kulturalnych.

M. K.

Burmistrz poinformował również, że 
opracowywana jest dokumentacja na 
wykonanie wodociągu od ratusza, przez 
Krakowskie Przedmieście, ul. Poznań-
ską, dalej pod rondem w kierunku ul. 
Błotnej. W kwietniu zostaną wznowione 
prace przy budowie wodociągu w ul. 
Błotnej. Gmina pozyskała z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych dofi-
nansowanie w wysokości 1 500 000 zł, 
które przekazała aportem do LWiK Sp. 
z o.o. na realizację powyższego zadania, 
wyznaczając czas na jego  realizację do 
końca 2022 roku.

Po sprawozdaniu Burmistrza, infor-
macje z działań podejmowanych w 
ostatnim miesiącu przedstawili prze-
wodniczący poszczególnych komisji 
Rady Miejskiej. 

Podczas sesji podjęto uchwały w 
sprawie:
• zmiany uchwały budżetowej 
Gminy Lubsko na rok 2021. Uchwałę 
podjęto jednogłośnie ZA;
• zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Lubsko na lata 2021-
2036. Uchwałę podjęto jednogłośnie 
ZA;
• rozpatrzenia petycji w spra-
wie szczepionek na Covid – 19. Uchwa-
łę podjęto jednogłośnie ZA; 
• niewyrażenia zgody na wyod-
rębnienie funduszu sołeckiego w 2022 
roku. Uchwała podjęta została 9 głosami 
za, 2 osoby były przeciw, wstrzymały 
się 2 osoby, nieobecny 1 radny;
• rozpatrzenia skargi na kierow-
nika zakładu gospodarowania mieniem 

komunalnym w Lubsku. Uchwałę pod-
jęto jednogłośnie ZA;
• zmiany uchwały w sprawie 
utworzenia Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Lubsku i nadaniu statutu. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie ZA;
• wykazu kąpielisk i określenia 
sezonu kąpielowego w 2021 r. na terenie 
gminy Lubsko. Uchwałę podjęto jedno-
głośnie ZA;
• wyrażenia zgody na podwyż-
szenie kapitału zakładowego spółki 
Lubskie Wodociągi i Kanalizacja spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie ZA;
• wydania opinii dotyczącej 
używania i rozpowszechniania wize-
runku herbu Lubska. Uchwałę podjęto 
jednogłośnie ZA;
• przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu działek lub części 
działek ewidencyjnych, zlokalizowa-
nych w obrębach miasta Lubska oraz 
w obrębie Dłużek, gmina Lubsko, w 
strefie oddziaływania istniejących elek-
trowni wiatrowych. Uchwałę podjęto 
jednogłośnie ZA.

W ramach interpelacji i zapytań rad-
nych, Pan Jarosław Bednarek złożył 
pisemną interpelację w sprawie remontu 
dróg gminnych: ul. Sportowej, Podgór-
nej, Żeromskiego, Zana i Zapolskiej.
Burmistrz Lubska poinformował, że 
została opracowana koncepcja przebu-
dowy ul. Sportowej. Docelowo Gmina 
będzie przygotowywała w zakresie tej 
inwestycji dokumentację projektową z 
zamiarem startowania w konkursie o 

pozyskanie dofinansowania w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych.

Radny Robert Słowikowski prosił Bur-
mistrza o interwencję w sprawie napra-
wy dróg powiatowych ul. Kilińskiego i 
Głowackiego.
W odpowiedzi na to, Pani Elżbieta 
Haściło Radna Powiatu Żarskiego 
poinformowała o ustaleniach z Panem 
Starostą, który zapewnił, że niebawem 
ruszą prace naprawcze na tych drogach 
w ramach obowiązującej Wykonawcę 
gwarancji.

Następnie radny Pan Marcin Choiński 
pochwalił wyrównanie drogi w Mokrej 
oraz poprosił o przeprowadzenie toż-
samych prac naprawczych na innych 
drogach gminnych, w tym m. in. w 
Tucholi Żarskiej.
Burmistrz poinformował o trwającym 
w tej sprawie postępowaniu, po którego 
rozstrzygnięciu, wyborze wykonawcy 
i podpisaniu umowy, ruszą prace w 
zakresie naprawy dróg gminnych.

Na zakończenie w sprawach różnych 
głos zabrała Pani Sołtys Dłużka, pytając 
o zasady rozdysponowania maseczek 
wśród mieszkańców jej sołectwa.
Burmistrz oraz radny R. Słowikowski 
poinformowali, że musi się to odbyć z 
zachowaniem reżimu sanitarnego.

M.K.

 POLI TYK A  POLITYKA 

XXIX SESJA ZWYCZAJNA
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
30 marca 2021 roku w sali widowisko-
wej Lubskiego Domu Kultury, odbyła się 
XXIX sesja zwyczajna Rady Miejskiej 
w Lubsku. 

Przed otwarciem sesji Burmistrz Lub-
ska i Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Lubsku powitali Pana Pawła 
Skrzypczyńskiego - nowo wybranego 
Dyrektora Lubskiego Domu Kultury, 
który podkreślił potencjał tej instytucji: 
„Infrastruktura jest na bardzo wysokim 
poziomie i umożliwia realizację szerokiej 
oferty kulturalnej”. Dyrektor zobowiązał 
się do rzetelnej pracy na rzecz Lubska.
Przy tej okazji Burmistrz poinformo-
wał również o tym, że Gmina Lubsko 
uzyskała zgodę Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego na połączenie 
Lubskiego Domu Kultury i Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy im. Komisji 
Edukacji Narodowej w jedną instytucję 
kultury. 

Po otwarciu sesji przez Przewodniczą-
cego Rady, radni w pierwszej kolejności 
głosowali nad przyjęciem wniosku Bur-
mistrza Lubska o rozszerzenie porządku 
obrad o dwie uchwały.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Następnie sprawozdanie z prac w okresie 
międzysesyjnym przedstawił Burmistrz 
Lubska, który podziękował odchodzącej 
na emeryturę Pani Teresie Załużnej za 
36 lat pracy na rzecz Lubskiego Domu 

Kultury. 
Burmistrz dużą uwagę poświęcił pro-
blemom związanym z prawidłowością 
funkcjonowania systemu gospodarki 
odpadami. Wskazał na potrzebę infor-
mowania mieszkańców i realizowania 
działań edukacyjnych w tym zakresie. 
Burmistrz podziękował pracownikom 
Lubskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. 
z o.o. za ich pracę, którą często wykonują 
w trudnych warunkach technicznych lub 
pogodowych. Sieć wodociągowa w Lub-
sku na wielu odcinkach ma ponad 100 lat 
i ulega częstym awariom. Podziękował 
pracownikom, że szybko podejmują 
się naprawy uszkodzonych elementów, 

niwelując uciążliwości z tym związane. 
Burmistrz w swoim sprawozdaniu poin-
formował o szeregu odbytych spotkań, 
w tym z:
• sołtysami w sprawie możliwo-
ści aplikowania przez stowarzyszenia o 
środki w ramach gminnych konkursów 
ofert, jak również w sprawie sytuacji 
oświatowej, przy okazji czego zapre-
zentowano potencjał lubskich szkół 
podstawowych, dużą uwagę poświęcając 
wiejskiej Szkole Podstawowej w Górzy-
nie,
• przedstawicielem lubskiego 
biura Wód Polskich w sprawie przy-
gotowań w związku z zagrożeniem 

powodziowym. W tej samej sprawie 9 
marca br. odbyła się wideokonferencja 
z Wojewodą Lubuskim,
• inwestorami zainteresowa-
nymi ulokowaniem biznesu w Lubsku, 
w tym m.in. z przedstawicielami spółki 
HiProMine S.A. z Robakowa zajmującej 
się produkcją owadziego białka, a także 
z przedstawicielem firmy z planami in-
westycyjnymi w fotowoltaikę na terenie 
gminy Lubsko.

10 marca br. Burmistrz odwiedził lub-
skich przedsiębiorców:
• Uesę Polska Sp. z o.o., która 
na terenie strefy przemysłowej przy ul. 
Reymonta, kończy budowę hali produk-
cyjnej i prac instalacyjnych. Rozpoczęcie
produkcji planowane jest w maju br. W
związku z tym, firma poszukuje
dodatkowych pracowników, głównie
elektryków i elektromonterów,
• Propol -  zakład aktualnie pro-
dukuje pokrowce do kamperów, lotnicze 
oraz na meble tapicerowane i w 100% 
eksportuje swoją produkcję. Firma po-
szukuje od 10 do 15 wykwalifikowanych 
pracowników na stanowisko szwaczki. 

Burmistrz poinformował o podpisaniu 
umowy w sprawie grantu dla projektu 
pod nazwą „Przygoda z ekologią”, w 
ramach którego zaplanowany jest cykl 
warsztatów oraz nasadzenia 50 miodo-
dajnych drzew. Wartość projektu wynosi 
29460 zł. Projekt jest w całości finanso-

wany z przyznanego grantu.

26 marca odbyła się telekonferencja 
dotycząca Programu Kolej+, w ramach 
którego jednym z projektów, który 
przeszedł do drugiego etapu oceny, jest 
linia kolejowa nr 275 Bieniów – Lubsko. 
Gmina Lubsko razem z Powiatem Żar-
skim zadeklarowały udział finansowy w 
wykonaniu dokumentacji projektowej 
dla tego zadania.

Burmistrz wskazał, że trwają procedury 
wyboru wykonawców robót w zakresie:
• bieżącego utrzymania dróg 
gminnych, chodników, placów i urzą-
dzeń małej architektury,
• profilowania dróg o na-
wierzchni gruntowej i tłuczniowej wraz 
z wałowaniem,
• remontu cząstkowego na-
wierzchni bitumicznych dróg gminnych 
przy użyciu mieszanki grysu i emulsji 
asfaltowej modyfikowanej,
• wykonania dwóch wiat przy-
stankowych dla turystów nad zalewem 
Karaś. Gmina Lubsko pozyskała na 
ten cel środki w wysokości 61103 zł 
w ramach projektu pn. „Utworzenie 
miejsca odpoczynku dla turystów”, któ-
rego ogólna wartość wynosi 96029 zł. 
Dofinansowanie pozyskano ze środków 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach konkursu prowadzonego za 
pośrednictwem Lokalnej Grupy Działa-
nia Grupa Łużycka.

Podczas sesji powitano nowego dyrektora Lubskiego Domu Kultury,  
którym został Paweł Skrzypczyński.

W obradach sesji udział wzięło początkowo 12, w trakcie sesji – 13, później 11 
radnych Rady Miejskiej w Lubsku, Burmistrz Lubska Janusz Dudojć, Sekretarz 

Gminy Iwona Poszwa, Skarbnik Gminy Anna Górska, naczelnicy wydziałów 
Urzędu Miejskiego, kierownicy jednostek, sołtysi oraz goście.

Dyskusję wywołała uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie 
funduszu sołeckiego w 2022 roku, która ostatecznie została przyjęta z 

wynikiem głosowania: 9 radnych ZA, 2 radnych przeciw, 2 radnych wstrzymało 
się od głosu, nieobecny 1 radny.

Paweł Skrzypczyński – Dyrektor Lubskiego Domu Kultury

Nowego Dyrektora LDK podczas marcowej sesji zwyczajnej Rady Miejskiej 
w Lubsku oficjalnie powitali Burmistrz Lubska Janusz Dudojć oraz Artur 

Bondarenko Przewodniczący Rady.

W wyniku zakończenia procedury 
naboru na wolne stanowisko, 

Dyrektorem Lubskiego Domu Kultury 
został Pan Paweł Skrzypczyński.
Nowy Dyrektor rozpoczął pracę w 
placówce 1 kwietnia 2021 roku.

NNAABBÓÓRR  
22002211//22002222

Drodzy Uczniowie serdecznie zapraszamy 
do składania podań.

Czekamy na Was w:

Szkole Podstawowej 
dla klas VII i VIII w Lubsku

Szkole Podstawowej 
dla klas VII i VIII w Żarach

Branżowej Szkole I Stopnia w Lubsku

Branżowej Szkole II Stopnia w Lubsku

Branżowej Szkole I Stopnia w Żarach

Branżowej Szkole II Stopnia w Żarach

Liceum Ogólnokształcącym 
dla Dorosłych w Żarach

NNAABBÓÓRR  
22002211//22002222

Drodzy Uczniowie serdecznie zapraszamy 
do składania podań.

Czekamy na Was w:

Szkole Podstawowej 
im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku

Liceum Ogólnokształcącym
im. Edmunda Bojanowskiego w Lubsku

Technikum Logistycznym w Lubsku

Technikum Informatycznym w Lubsku

Liceum Ogólnokształcącym 
dla Dorosłych w Lubsku

      ul. Kolejowa 9, 68-300 Lubsko
        68 372 20 10
        sekretariat@gimboj.pl
        www.szkoly.gimboj.pl

NNAABBÓÓRR  
22002211//22002222

     ul. Dworcowa 2, 68-300 Lubsko /ul. Żagańska 11, 68-200 Żary 

        Lubsko: 68 372 20 10 / Żary: 664 882 419, 68 372 20 10
         sekretariat@gimboj.pl
          www.szkoly.gimboj.pl
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Lubsko, dawniej prężne 
przez przemysł (głównie 
włókienniczy i ceramiczny) 
utraciło swój napędowy 
motor.
Czas wrócić do produkcji dobrobytu oraz 
innych form bardziej zrównoważonego i 
ekologicznego rozwoju.
Zakłady pracy, to miejsca zarobkowania 
dla mieszkańców, to dochód dla Gminy, 
to rozwój gospodarczy i promocja regionu.
Inwestorzy obserwują Lubsko z dużym 
zainteresowaniem.
25 marca 2021 roku odwiedzili Burmistrza 
Janusza Dudojcia przedstawiciele jednej 
z wielkopolskich firm i podkreślili swoje 
zainteresowanie przeprowadzeniem inwe-
stycji w Lubsku.

Nieznane - wymaga poznania
HiProMine S.A., to spółka posiadająca 
swój macierzysty zakład w Robakowie 
w powiecie poznańskim. Firma zajmuje 
się produkcją materiałów paszowych na 
bazie białka owadziego jako składnika po-
karmowego dla zwierząt towarzyszących 
i aquakultury. 
Obecnie do wytwarzania pasz dla zwierząt 
hodowlanych stosuje się m.in. mączkę 
rybną lub śrutę sojową. Biomasa owadzia 
stanowi doskonałą alternatywę dla tych ma-
teriałów. A wszystko w zgodzie z naturą!
W zakładzie zlokalizowanym w Robako-
wie mieści się prototypowa infrastruktura 
produkcyjna. Atutem zarówno z punktu 
widzenia ekologii, jak i ekonomii jest fakt, 
że cała produkcja minimalizuje zużycie 
wody pitnej i jest w 100% bezodpadowa. 

Lubsko w kręgu zainteresowania po-
ważnych inwestorów

Inwestor jest zainteresowany kupnem 
działki o powierzchni ok 4,5 ha. 
Za przeprowadzeniem inwestycji w Lub-
sku przemawia atrakcyjna lokalizacja, 
bliskość do zachodniej granicy i potencjał 
wolnych terenów inwestycyjnych. 
Przedsiębiorca zapewnia, że działalność 
nie jest uciążliwa, na potwierdzenie czego 
zaprasza do osobistej wizyty w macie-
rzystym zakładzie. Przewidywany czas 
procesu inwestycyjnego, to ok. półtora 
roku, natomiast szacowany koszt to 60 mln 
zł. Firma zamierza zatrudnić ok. 40 osób. 
Inwestor w ramach procesu produkcyjne-
go planuje hodowlę owadów w stadium 
larwalnym na bazie dostarczanego z 
Robakowa materiału zarodkowego oraz 
przetwórstwo na produkty takie jak mączka 
owadzia, pulpa, nawóz i olej.

To jak produkcja miodu przez pszczoły
Charakter działalności Spółki można 
porównać do hodowli pszczół oraz pro-
dukcji miodu. Jest on równie pożyteczny 
i potrzebny.
Wykorzystanie owadów, jako naturalnego 
materiału paszowego, uniezależni polską 
produkcję rolną od importu surowców 
białkowych. Działalność ma wysoce 
proekologiczny charakter. Zastąpienie 
mączki rybnej biomasą owadzią przełoży 
się na zmniejszenie odłowu ryb. Dziś około 
30% odławianych ryb przerabianych jest 
na mączkę rybną, którą następnie karmi 
się ryby hodowlane i drób. Jeśli mączkę 
zastąpi się białkiem owadzim, ryby będą 
mogły pozostać w swoim środowisku.
Ta innowacyjna inwestycja przyniosłaby 
Lubsku międzynarodową promocję. Warto 
więc śledzić jej dalsze losy.

M. K.

29 marca 2021 
roku pożegnała 
się z Lubskim 
Domem Kultury 
Pani Dyrektor 
Teresa Załużna, 
przechodząc na 
emeryturę.

Pani Teresa przepraco-
wała w Lubskim Domu 
Kultury 36 lat, odgry-
wając znamienną rolę w 
rozwoju tej placówki.
Zawsze otwarta na ludzi, 
serdeczna i przyjacielska. 
Kompetentna, zaangażo-
wana w pracę, we własny 
rozwój, w krzewienie 
kultury, z uczciwością 
podchodząca do swoich 
obowiązków, niezależnie od zajmowa-
nego stanowiska.
Pani Teresa związana była z Lubskim 
Domem Kultury od 1985 roku. Naj-
pierw zatrudniona była jako Kierownik 
Administracyjno-Gospodarczy, później 
jako Kierownik Działu Organizacji 
Imprez, a od 1993 roku jako Zastępca 
Dyrektora LDK, następnie jako Dyrektor 
tej jednostki. 
Za wieloletnią, owocną i dobrą współpra-
cę podziękowali Pani Dyrektor Burmistrz 
Lubska Janusz Dudojć, Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Lubsku Artur Bonda-
renko, Radni Rady Miejskiej w Lubsku 
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w 
Lubsku.
Pani Teresa wspomniała lata swojej 
pracy, a także ludzi, którzy jej przez te 

36 lat towarzyszyli. Podziękowała za 
współpracę dyrektorom, nauczycielom, 
wychowankom lubskich jednostek 
oświatowych, radnym Rady Miejskiej 
w Lubsku, Burmistrzowi Lubska oraz 
pracownikom Urzędu Miejskiego w 
Lubsku, sołtysom i mieszkańcom Gminy 
Lubsko, a także Panu Lechowi Kry-
chowskiemu, z którym przepracowała 
większość swojego zawodowego życia. 
Jak sama powiedziała, praca w LDK dała 
jej możliwość obcowania z ciekawymi 
ludźmi, artystami. Mogła uczestniczyć 
w wielu wydarzeniach o zasięgu ogól-
nopolskim, czy międzynarodowym. 
Była uczestnikiem chwil niezwykłych 
i członkiem „Festiwalowej Rodzinki” 
dzieci i młodzieży specjalnej troski, co 
na zawsze pozostanie miłym i radosnym 
wspomnieniem. 
Pani Teresa obiecała znaleźć teraz trochę 
czasu na realizację własnych marzeń, 
a także to, że już jako emerytka nadal 
będzie uczestniczyć w gminnych wyda-
rzeniach kulturalno-rekreacyjnych.
Pani Teresko, dziękujemy Pani za wie-
loletnią współpracę. Może mieć Pani 
poczucie dobrze wypełnionego zadania!
Życzymy Pani dobrego zdrowia, wszel-
kiej pomyślności, pogody ducha oraz 
tego, by otaczała Panią życzliwość ludzi, 
a czas na emeryturze wypełniony był 
samymi dobrymi chwilami.
Życzymy Pani spełnienia wszystkich 
marzeń, zamysłów i oczekiwań, a także 
tego, aby nowy etap życia przynosił Pani 
wiele satysfakcji. 
Życzymy i prosimy jednocześnie o to, 
aby Pani umiejętności, doświadczenie, 
wiedza i mądrość nadal służyły społe-
czeństwu.

M. K.

Gmina Lubsko 
otrzymała 
sprawozdanie z audytu 
realizowanego na 
zlecenie Ministerstwa 
Finansów przez 
Dyrektora Izby 
Administracji 
Skarbowej w Zielonej 
Górze z wywiązywania 
się z warunków umowy 
pożyczki zawartej 20 
października 2020 roku 
ze Skarbem Państwa.

Audytorzy stwierdzili, że Gmina 
Lubsko prawidłowo wywiąza-
ła się z realizacji obowiązków 
wynikających z ww. umowy 
pożyczki. Potwierdzili także, że 
dane ujęte we wniosku o pożyczkę 
zawierały prawidłowe, zgodne z 
finansową sprawozdawczością 
Gminy informacje o aktualnym 
zadłużeniu oraz obciążeniach na ma-
jątku trwałym.
Wszystko w terminie, zgodnie z 
przeznaczeniem oraz zapisami 
umowy!
Izba potwierdziła jednoznacznie, że 
Gmina Lubsko wykorzystała środki 
w kwocie 46 012 922 zł wyłącznie 
na spłatę wcześniej zaciągniętych 
kredytów, wypełniając tym samym 
podstawowy obowiązek wynikający z 
umowy pożyczki zawartej ze Skarbem 
Państwa. 

Gmina wywiązała się także z wa-
runków rozliczenia wydatkowanych 
środków pożyczki, dochowując obo-
wiązujących wytycznych, a także 
kwot i terminów wynikających z 
harmonogramu.
Prowadzony audyt potwierdził, że 
Gmina Lubsko poza pożyczką ze 
Skarbu Państwa, nie zaciągała in-
nych kredytów i pożyczek, a jedynie 
spłacała wcześniej zaciągnięte zobo-
wiązania.

M.K.

Zgodnie ze złożonym 
w Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej 
w Zielonej Górze 
sprawozdaniem dochody 
wykonane za 2020 rok 
wyniosły 93 924 598,68 
zł, wydatki natomiast 81 
097 418,27 zł.

Za 2020 rok została osiągnięta nad-
wyżka budżetowa w wysokości 12,8 
mln zł. i 2020 rok zamknięto bez 
zobowiązań wymagalnych. Wypra-
cowano wolne środki w kwocie 10,1 
mln zł. Gmina stale dokonywała spłat 
kredytów i pożyczek, schodząc na 
koniec lutego 2021 roku z zadłużenia 
do kwoty – 51,95 mln zł.
Wśród wydatków majątkowych, które 
wykonano w kwocie 1 742 883,59 zł 
znajdują się m.in.:
- przebudowa mostu w Tarnowie,
- przebudowa części budynku po USC 
na Środowiskowy Dom Samopomocy,
- budowa nawodnienia boiska w 
Górzynie,
- budowa kanalizacji, przepompowni 
i mini oczyszczalni na Zalewie Karaś,
- opracowanie dokumentacji pro-
jektowej adaptacji byłego budynku 
SP2 na siedzibę Urzędu Miejskiego 
w Lubsku.
Zadania inwestycyjne realizowane 
przez Gminę finansowane były z 

przyznanych dotacji, dofinansowania 
pozyskanego ze źródeł zewnętrznych 
oraz ze środków własnych. Naj-
większe dofinansowanie na zadanie 
inwestycyjne Gmina otrzymała od 
Wojewody Lubuskiego w wysokości 
900 770,00 zł na roboty budowlane 
związane z przebudową części bu-
dynku po USC oraz 280 000,00 zł na 
przebudowę mostu w Tanowie.

M.K.

 POLITYKA  POLI TYK A 

12 kwietnia br. odbyło 
się spotkanie Burmistrza 
Lubska Janusza Dudojcia 
z sołtysami gminy 
Lubsko.

Na wstępnie Burmistrz przedstawił 
zebranym Pawła Skrzypczyńskiego 
- nowego dyrektora LDK. Dyrektor 
zachęcił wszystkich do współpracy. 
Dziś w dobie pandemii będzie to 
trudne, wyraził jednak nadzieję, że 
sytuacja ulegnie poprawie i będzie 
można zrealizować wspólnie wiele 
wydarzeń kulturalnych.
Sprawę świetlic wiejskich omówiła 
Małgorzata Dziopa kierownik Za-
kładu Gospodarowania Mieniem 
Komunalnym, który od 1 stycznia 
2020 roku zarządza tymi obiektami. 
Jak podkreśliła, stan świetlic jest zły. 
Wszystkie są dopuszczone do użytko-
wania, ale z pewnymi ograniczeniami 
i wyłączeniami. W okresie od 2011 
do 2019 roku nie było prowadzonych 
przeglądów technicznych budynków. 
Przegląd techniczny świetlic z 2019 
roku wskazał wiele nieprawidłowo-
ści i usterek. Częściowo udało się 
je wyeliminować, przeprowadzając 
w 2020 roku najbardziej pilne prace 
naprawczo-remontowe. W obecnym 
roku Zakład dysponuje kwotą 15400 
zł na remonty świetlic. Jest szansa 
na zwiększenie tej kwoty. Podczas 
marcowej sesji Rady Miejskiej w 
Lubsku rozmawiano o wyodrębnieniu 
dodatkowych środków w ramach tzw. 
funduszu remontowego świetlic.
Małgorzata Dziopa podkreśliła, że 
warto byłoby podejść do tematu 
remontów kompleksowo. Brane są 
pod uwagę innowacyjne rozwiązania 
technologiczne w zakresie ogrze-
wania, które mają przyczynić się do 
obniżenia kosztów funkcjonowania 
świetlic.
Z uwagi na pandemię wpływy z 
wynajmu świetlic były w 2020 roku 
niższe, niż w okresach wcześniejszych 
i w sumie wyniosły 10520 zł, ale z 
tego 4000 zł przeznaczone były na 
pokrycie kosztów mediów.

Obecny na spotkaniu przedstawiciel 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Ryszard 
Gawrych poinformował, że Ośrodek 
od 1 stycznia 2020 roku jest zarządcą 
gminnych placów zabaw. Dokonywa-
ne są okresowe badania techniczne 
zamontowanych na placach urządzeń, 
ale także kontrole bieżące, których 
częstotliwość w okresie wiosenno-
-letnim jest większa. OSiR dokonuje 
napraw urządzeń, w razie potrzeby i 
posiadanych możliwości - ich wymia-
ny. Odpowiada również za wykosze-
nia placów.
Ostatnimi podjętymi podczas spotka-
nia tematami były wykoszenia gmin-
nych terenów zielonych na wsiach 
oraz gospodarka odpadami.
Sezonowych wykoszeń dokonuje na 
zlecenie Gminy Lubsko PGKiM w 
Lubsku Sp. z o.o. Małgorzata Witos 
naczelnik Wydziału Gospodarki Ko-
munalnej i Ochrony Środowiska Urzę-
du Miejskiego w Lubsku wyjaśniła, że 
zlecane są wykoszenia jedynie tere-
nów, których właścicielem jest Gmina 
Lubsko, za pozostałe odpowiadają ich 
właściciele, także osoby prywatne. 
Obecny na spotkaniu Prezes PGKiM 
w Lubsku Sp. z o.o. Marcin Gołębiew-
ski wyjaśnił zasady działania systemu 
gospodarki odpadami. Poinformował 
o terminach działania Punktu Selek-

tywnego Zbierania Odpadów przy ul. 
Traugutta w Lubsku, do którego pose-
gregowane odpady mogą przywieźć i 
zdać w ramach wnoszonej miesięcznej 
opłaty osoby z nieruchomości za-
mieszkałych. Zachęcił do komposto-
wania odpadów biodegradowalnych, 
które stają się bardzo dobrym nawo-
zem. Natomiast ich wywiezienie do 
Zakładu Zagospodarowania Odpadów 
w Marszowie generuje wysokie kosz-
ty, które docelowo wchodzą w stawkę 
za odpady, którą ponoszą mieszkańcy.
Prezes podkreślił problem dzikich 
wysypisk oraz nieuczciwego podej-
ścia właścicieli nieruchomości nieza-
mieszkałych w zakresie gospodarki 
odpadami. Oszukiwanie systemu 
nie pozostaje bez skutków. Wszyst-
kie ponoszone przez Gminę koszty 
obciążają system i w konsekwencji 
rośnie stawka za odpady, która płacą 
wszyscy mieszkańcy.
Radny Rady Miejskiej w Lubsku 
Robert Słowikowski podkreślał, że 
ważna jest świadomość i odpowie-
dzialność w tym temacie. Wskazał, 
że trzeba być czujnym i zgłaszać 
takie incydenty, bo jeśli mieszkańcy 
będą wobec nieuczciwych działań 
bierni – ostatecznie, to oni poniosą 
tego konsekwencje.

M.K.

ROZMOWY O SPRAWACH 
WAŻNYCH DLA LUBSKICH 
SOŁECTW

Podczas spotkania Burmistrza z sołtysami omówiono zagadnienia: - utrzymania świetlic wiejskich, w tym potrzeby 
i możliwości inwestycyjne; - utrzymanie placów zabaw na terenach wiejskich; - utrzymanie gminnych terenów zielonych 

na terenach wiejskich.

Sołtysi poprosili o to, by uzgadniać z nimi sprawę 
wykoszeń terenów zielonych na wsiach.

Gmina Lubsko złożyła do RIO 
sprawozdanie z wykonania 
budżetu za 2020 rok

Pozytywny wynik audytu 
prawidłowości realizacji umowy 
pożyczki ze Skarbu Państwa

Audyt zakończył się pozytywnym 
wynikiem i potwierdził, że Gmina Lubsko 

wykorzystała pożyczkę ze Skarbu Państwa 
zgodnie z jej przeznaczeniem, dochowując 

wszelkich obowiązków wynikających z 
zawartej umowy.

Pani Teresa Załużna związana była 
z Lubskim Domem Kultury od 1985 

roku, nieprzerwanie przez 36 lat.

Burmistrz Lubska Janusz Dudojć oraz Radni Rady 
Miejskiej w Lubsku podziękowali Pani Teresie za 

wspólną pracę.

W PODZIĘKOWANIU ZA 
36 LAT WSPÓLNEJ PRACY

HiProMine S.A., to obecnie jedna z 4 firm na świecie zajmujących się tego 
rodzaju działalnością. Światowa produkcja zabezpiecza zaledwie ułamek 

potrzeb. Spółka z Robakowa aspiruje w kierunku uruchomienia docelowo kilku 
zakładów w Polsce. Jeden z pierwszych pełnoskalowych zakładów chciałaby 

zlokalizować właśnie w Lubsku.

Co roku tego dnia Polacy z dumą eksponują flagi 
na zewnątrz. Każdy z nas może uczcić Biało-Czer-
woną poprzez jej wywieszenie np. w oknie lub na 
balkonie swojego mieszkania, czy przed domem.

Flaga Polski jest z nami we wszystkich waż-
nych chwilach. Podczas wydarzeń podniosłych 
i uroczystych, ale także w dni żałoby po stracie 
wybitnych i odważnych Polaków, w momentach 
wzruszeń i radości.

Dzień Flagi został ustanowiony przez Sejm 
w 2004 roku. To święto, które ma wyrażać sza-
cunek do flagi i propagować wiedzę o polskiej 
tożsamości oraz symbolach narodowych.

Uczcij Biało-Czerwoną! Wywieś flagę!
M. K.

2 maja Dzień Flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej!

DOBROBYT PRZEZ 
POWRÓT DO NATURY

31 marca 2021 roku Gmina Lubsko 
złożyła sprawozdanie z wykonania 

budżetu za 2020 rok. Teraz RIO 
w Zielonej Górze ma 30 dni od dnia 

otrzymania sprawozdania na podjęcie 
uchwały dotyczącej wydania opinii 

w tej sprawie.

Pamiętaj, w spisie możesz udzielić od-
powiedzi za osoby zamieszkałe razem z 
Tobą. Jeśli zatem podałeś informacje o 
mieszkaniu i o WSZYSTKICH osobach 
w nim zamieszkałych, nie muszą się one 
już spisywać. Zrobiłeś to za nie!
W razie jakichkolwiek pytań i wątpli-
wości związanych ze spisem, skorzystaj 
z pomocy konsultantów na infolinii spi-
sowej 22 279 99 99 lub wejdź na stronę https://spis.gov.pl. M.K.

Narodowy Spis 
Powszechny Ludności 
i Mieszkań 2021 
Spisz się przez Internet!
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Dyżurny Stanowiska Kierowania Ko-
mendanta Powiatowego PSP w Żarach 
odebrał 13 marca około godziny 19-tej 
zgłoszenie o pożarze budynku miesz-
kalnego przy ul. Żarskiej w Jasieniu. 
Zadysponowano natychmiast zastępy 
strażaków z JRG Lubsko, OSP Jasień i 
Zabłocie. Z chwilą przyjazdu pierwszych 
zastępów strażaków, pożarem objęty był 
pokój na pierwszej kondygnacji; dym wy-
dobywał się przez uchylone okno i drzwi 
wejściowe. Działania strażaków polega-
ły na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, 
ugaszeniu pożaru pomieszczenia wraz z 
wyposażeniem oraz oddymieniu budyn-
ku. Dodatkowo sprawdzono wszystkie 
pomieszczenia w budynku przy użyciu 
kamery termowizyjnej i detektora wielo-
gazowego. Działania prowadzone przez 
18 strażaków trwały ponad 1,5 godziny.

*
Dyżurny Stanowiska Kierowania Ko-
mendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Żarach przyjął 18 
marca około godziny 10-tej zgłoszenie 
o pożarze hali magazynowej (hurtownia 
materiałów budowlanych) w miejscowo-
ści Lutol. Do zdarzenia natychmiast za-
dysponowano zastępy z JRG Lubsko, OSP 
Górzyn, OSP Stara Woda, OSP Chocicz, 

OSP Jasień oraz 
OSP Zabłocie. W 
chwili przyjazdu 
jednostek straży 
pożarnej na miej-
sce zdarzenia, 
pożarem objęte 
było poddasze i 
dach palącego się 
obiektu. Działa-
nia zastępów po-
legały na zabez-
pieczeniu miejsca 
zdarzenia, uga-
szeniu pożaru, 
prowadzeniu prac 
rozbiórkowych 
spalonej konstrukcji dachowej z jedno-
czesnym dogaszaniem zarzewi ognia. 
Działania trwały ponad 7 godzin. W akcji 
gaśniczej brało udział 11 zastępów i 37 
strażaków.

*
Dyżurny Stanowiska Kierowania Ko-
mendanta Powiatowego w Żarach 
otrzymał 18 marca około godziny 20-tej 
zgłoszenie o pożarze samochodu marki 
Ford Fiesta w odległości 200 metrów od 
miejskiej oczyszczalni ścieków w Lubsku. 
Natychmiast zadysponował zastęp 

z Jednostki 
Ratowniczo-
- G a ś n i c z e j 
w Lubsku. Z 
chwilą przy-
jazdu zastępu 
straży pożar-
nej, pożarem 
objętym był 
cały pojazd. 
D z i a ł a n i a 
z a s t ę p ó w 
polegały na 
u g a s z e n i u 
palącego się 
samochodu. 
Prawdopo-
dobną przy-
czyną pożaru 

było podpalenie, sprawca nieustalony. 
Akcja gaśnicza trwała 40 minut.

*
Dyżurny Stanowiska Kierowania Ko-
mendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Żarach otrzymał 22 
marca około godziny 14-tej zgłoszenie 
o beczce z niezidentyfikowaną sub-
stancją, znajdującą się w samochodzie 
dostawczym przy ul. Gazowej w Lubsku. 
Natychmiast zadysponował zastęp 
z JRG Lubsko i poprosił dyżurnego 
Stanowiska Kierowania Komendanta 
Wojewódzkiego z Gorzowa Wlkp. o 
wysłanie specjalistycznej grupy ratow-
nictwa chemicznego z JRG w Zielonej 
Górze. Po przybyciu zastano samochód 
dostawczy, w którym znajdowała się 
beczka z nieznaną substancją. Na miej-
scu również był patrol policji. Zamiarem 
taktycznym było wyznaczenie strefy 
bezpiecznej oraz identyfikacja substancji 
składowanej w beczce. Po wydzieleniu 
strefy i usunięciu osób postronnych, 
przeprowadzono rozpoznanie oraz próbę 
identyfikacji substancji. Potwierdzono, 
że wewnątrz samochodu znajdowała się 
metalowa beczka bez oznaczeń ADR oraz 
innych. Beczka była cała, bez zniekształ-
ceń i wycieku. Urządzenia pomiarowe 
nie wykazywały żadnych wskazań. Po 
przybyciu na miejsce grupy specjali-
stycznej ratownictwa chemicznego z 

Zielonej Góry podjęto dalsze działania 
w celu identyfikacji substancji. Z chwilą 
otwarcia beczki detektory wykazywały 
obecność chloru i amoniaku. Po wyko-
naniu sprawdzenia próbki na spektro-
metrze podczerwieni, urządzenie nie 
wykazało obecności żadnej substancji z 
bazy danych. Po zabezpieczeniu beczki 
teren objęty działaniami przekazano 
policji, która podejrzewała, iż zawartość 
może być komponentem do produkcji 
substancji psychoaktywnej. Cała akcja 
trwała dwie godziny.

*
Dyżurny Stanowiska Kierowania Ko-
mendanta Powiatowego PSP w Żarach 
odebrał 29 marca około godziny 23.00 
zgłoszenie o pożarze samochodu oso-
bowego przy ul. Śląskiej w Lubsku. 
Do zdarzenia zadysponowano zastęp 
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w 
Lubsku. Po przybyciu na miejsce okazało 
się, że pali się samochód osobowy marki 
Ford Ka, na drodze gruntowej, przy nie-
czynnych torach kolejowych. Działania 
zastępu polegały na zabezpieczeniu 
miejsca zdarzenia, ugaszeniu palącego 
się samochodu oraz trawy i liści wokół 
pojazdu. Prawdopodobną przyczyną 
pożaru było podpalenie. Dochodzenie w 
tej sprawie prowadzi policja. Cała akcja 
trwała około godziny. 

*
O godzinie 23:00, 2 kwietnia, dyżurny 
Stanowiska Kierowania Komendanta 
Powiatowego PSP w Żarach przyjął 
zgłoszenie o pożarze budynku gospo-
darczego w miejscowości Jasionna. 
Natychmiast zadysponował do zdarze-
nia zastępy z JRG Lubsko i OSP Jasień. Z 
chwilą przyjazdu pierwszego zastępu 
straży pożarem objęty był dach budynku 
gospodarczego na powierzchni 15 m2. 
Działania straży pożarnej polegały na 
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i uga-
szeniu palącego się dachu oraz poddasza 
budynku gospodarczego. Akcja gaśnicza 
trwała około 3 godziny.

*
O godzinie 18:31, 10 kwietnia, dyżurny 
Stanowiska Kierowania Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Po-
żarnej w Żarach przyjął zgłoszenie o 
uwięzionym bobrze w studzience przy 
grobli stawu w miejscowości Nabłoto. 
Do zdarzenia zadysponował zastęp z 
jednostki OSP Brody. Działania zastępu 
polegały na zabezpieczeniu miejsca 
zdarzenia, wyciągnięciu zwierzęcia ze 
studzienki z wykorzystaniem podbieraka 
i wypuszczeniu w miejscu bezpiecznym 
nieopodal stawu oraz zabezpieczeniu 
studzienki.

Opr. M.Sienkiewicz

KRONIKA STRAŻACKA
 W GMINIE  W GMI NI E 

KRONIKA POLICYJNA
W marcu przeprowadzono 278 inter-
wencji zgłoszonych przez  obywateli. 
Odnotowano niewielki wzrost w sto-
sunku do poprzedniego miesiąca. W 
związku z podejrzeniem popełnienia 
przestępstwa zatrzymano 16 osób m.in. 
za rozboje, posiadanie znacznej ilości 
środków odurzających, przemyt i han-
del nimi, stosowanie przemocy wobec 
najbliższych, włamania oraz niszczenie 
mienia. Ujawniono oraz doprowadzono 
9 poszukiwanych, ukrywających się 
przed policją, w tym osoby poszukiwane 
listami gończymi. Do wytrzeźwienia 
doprowadzono 1 osobę, która znajdo-
wała się w okolicznościach zagrażających 
życiu i zdrowiu oraz dawała powód do 
wywołania zgorszenia w miejscu pu-
blicznym. Ujawniono 100 wykroczeń, z 
czego nałożono 66 mandatów karnych. 
Wykroczenia dotyczyły głównie naruszeń 
przepisów związanych z wprowadzonymi 
obostrzeniami pandemicznymi, zakłóceń 
porządku, spożywania alkoholu w miej-
scach zabronionych, bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. Ponadto do Sądu 
Rejonowego w Żarach skierowano 23 
wnioski o ukaranie, w większości za wy-
kroczenia drogowe i przeciwko mieniu. 
Odnotowano 18 zdarzeń drogowych. Jak 
zwykle jako główne przyczyny można 
wskazać nieustąpienie pierwszeństwa, 
niedostosowanie prędkości do warun-
ków ruchu. Do tragicznego w skutkach 
zdarzenia doszło 4 marca w godzinach 
porannych na drodze wojewódzkiej 
289, odcinek Zasieki-Marianka, gdzie w 
wyniku zderzenia się dwóch pojazdów, 
śmierć poniósł jeden z uczestników. W 
powyższej sprawie lubska policja pro-
wadzi śledztwo pod nadzorem żarskiej 
prokuratury.

*
Policjanci ruchu drogowego w jednej z 
miejscowości gminy Lubsko zatrzymali 
do kontroli drogowej samochód osobowy. 
Kierujący nim mężczyzna znajdował się 
pod wpływem alkoholu. Alkomat wskazał 
ponad pół promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu, Dodatkowo okazało się, 
że nie posiadał on prawa jazdy, a pojazd 
nie był dopuszczony do ruchu. Sprawca 
odpowie za przestępstwo z art. 178 a 
par. 1 Kodeksu Karnego oraz dodatkowo 
za szereg mniejszych czynów, zgodnie z 
Kodeksem Wykroczeń.

*
Policjanci kryminalni podczas patrolu 
zauważyli podejrzany pojazd, który na 
ich widok gwałtownie przyspieszył i 
zaczął się oddalać. Podjęto pościg, jednak 
pomimo podania wyraźnych sygnałów do 
zatrzymania, kierujący nie reagował. Po 
przejechaniu kilku ulic został zatrzymany. 
W toku przeszukania ujawniono przy 
nim środki odurzające. Za swoje czynny 
odpowie przed sądem. Warto pamiętać, 
że od kilku lat niezatrzymanie pojazdu do 
kontroli stanowi przestępstwo, zagrożo-
ne karą pozbawienia wolności do lat 2.

*
Kolejny incydent z niezatrzymaniem się 
do kontroli drogowej miał miejsce kilka 
dni później, gdzie kierujący samochodem 
osobowym na widok sygnałów oznako-
wanego radiowozu oddalił się w innym 
kierunku. Nie odniosło to jednak żadnego 
skutku, ponieważ został w trakcie pości-
gu rozpoznany przez policjantów. Dzięki 
temu doszło później do zatrzymania 
uciekiniera, który nie uniknie odpowie-
dzialności. Bardzo często sprawcy takich 
przestępstw próbują wymigać się od kary, 
poprzez tworzenie fałszywej legendy np. 

takiej, że pojazd został im skradziony. Co 
ciekawe, prawie wszystkie tego rodzaju 
przypadki udaje się wyjaśnić a krętacze 
narażają się na dodatkową odpowie-
dzialność karną, znacznie wyższą za tzw. 
krzywoprzysięstwo

*.
Policjanci Zespołu Patrolowo-Interwen-
cyjnego, podczas rutynowego patrolu na 
jednej z ulic zauważyli osobę, która nie 
stosowała się do obowiązku zakrywania 
ust i nosa. Podczas sprawdzenia okazało 
się, że jest ona poszukiwana przez sąd, 
celem odbycia kary pozbawienia wolno-
ści. W związku z powyższym wykonano 
zlecone czynności służbowe. Mężczyzna 
nie uniknął także odpowiedzialności 
za popełnione wykroczenie. Warto 
przypomnieć, że za niestosowanie się 
do obowiązku zakrywania ust i nosa w 
określonych miejscach zgodnie z art. 116 
paragraf 1 a Kodeksu Wykroczeń można 
otrzymać mandat w wysokości do 500zł.

Policjanci otrzymali zgłoszenie od kobiety, 
która twierdziła, że jest napastowana i 
przetrzymywana. Zgłaszająca nie była 
jednak w stanie podać adresu, pod 
którym się znajduje. Przeprowadzone 
czynności służbowe pozwoliły na do-
tarcie patrolu policji do pokrzywdzonej. 
Pod domem zastano nietrzeźwą ko-
bietę. Ustalono, że biesiadowała ona 
ze wskazanym mężczyzną od godzin 
porannych. Po zakończonej imprezie opu-
ściła mieszkanie i wtedy przypomniało jej 
się, że zapomniała zabrać ze sobą kilka 
rzeczy. Niestety współbiesiadnik zasnął 
i nie otwierał jej drzwi. Wówczas kobieta 
zadzwoniła na numer alarmowy i wymy-
śliła całą historię. Za swój czyn została 
ukarana 500zł mandatem.

*
Kolejny przykład nieodpowiedzialnego 
zachowania został ujawniony przez 
patrol drogówki. Nietrzeźwy kierujący, 
poruszający się wieczorem po drodze 
wojewódzkiej miał prawie 2 promile 
alkoholu w wydychanym powietrzu, 
do tego posiadał zakaz prowadzenia 
wszelkich pojazdów mechanicznych. Tym 
razem zapewne nie ominie go surowa 
kara. Może się liczyć nawet z kilkuletnią 
odsiadką oraz wysoką grzywną.

*
Pamiętajmy, aby zawsze zachować 
czujność. Zarówno w sytuacjach, kiedy 
„znajomy” czy nieznajomy prosi nas o 
pomoc finansową, a także wówczas, gdy 
dokonujemy zakupów przez Internet. Od 
dłuższego czasu zmagamy się wszyscy 
z trudną sytuacją związaną z pandemią 
koronawirusa. Rzadziej spotykamy się z 
innymi osobami i częściej kontaktujemy 
się za pomocą portali. Tutaj również mo-
żemy zostać oszukani. Przekonała się o 
tym mieszkanka powiatu żarskiego. Ko-
bieta nawiązała kontakt z nieznanym jej 
wcześniej mężczyzną za pośrednictwem 
znanego komunikatora społecznościo-
wego. On przedstawił się jako żołnierz 
ONZ, stacjonujący w Iranie. Zmanipulo-

wał pokrzywdzoną mówiąc, że chce przy-
jechać do Polski na Święta Wielkanocne, 
jednak potrzebuje do zrealizowania tego 
planu 1000 euro a tam, gdzie przebywa 
nie ma dostępu do swego konta. Oczywi-
ście zapewnił pokrzywdzoną, że jak tylko 
przyjedzie, to odda jej pieniądze. Historia 
nie zakończyła się pomyślnie, ponieważ 
kobieta zaufała oszustowi i straciła część 
swoich oszczędności. Można założyć, że 
ten naciągacz równolegle przeprowadził 
wiele podobnych „transakcji”. Pamię-
tajmy żeby w każdej sytuacji zachować 
czujność, szczególnie wtedy, kiedy cho-
dzi o nasze oszczędności. Zarówno w 
sytuacjach, kiedy nieznajomy prosi nas o 
pomoc finansową, a także wówczas, gdy 
dokonujemy zakupów przez Internet. W 
sieci działają oszuści, chcą oni w łatwy 
sposób się wzbogacić naszym kosztem. 
Dlatego: uważnie przyjrzyjmy się ofercie, 
która zawiera bardzo zaniżoną cenę w 
stosunku do innych ofert, szczególnie 
jeśli chodzi o telefony komórkowe lub 
inny sprzęt elektroniczny; czytajmy ko-
mentarze innych osób kupujących, duża 
liczba negatywnych może świadczyć o 
nieuczciwości sprzedającego; wiele ser-
wisów aukcyjnych proponuje ubezpiecze-
nie transakcji oraz program zapewniający 
ochronę kupującym – skorzystajmy z 
niego; przy zakupie samochodu, często 
okazuje się, że sprzedający żąda wpłaty 
zaliczki, przy tego typu transakcjach 
bądźmy również czujni, ponieważ nie-
rzadko, kiedy okaże się, że oferta była 
oszustwem, wpłacających zaliczki, a 
zarazem oszukanych było kilku, a pojazdu 
fizycznie nie było; unikajmy zakupów 
poza aukcją; przy odbiorze zamówionej 
przesyłki sprawdzajmy zawsze jej stan, 
czy nie została uszkodzona i co się w niej 
znajduje. Nie podawaj swoich osobistych 
danych na otwartych zasobach: dane, 
które pozostawiasz w Internecie, są gro-
madzone przez roboty, które wysyłają je 
cyberprzestępcom, ci z kolei wykorzystują 
je do własnych celów (na przykład, żeby 
wysyłać więcej spamu na twój adres 
e-mail); nie pobieraj niczego z nieznanych 
stron internetowych; nie klikaj żadnych 
odsyłaczy w e-mailu: odsyłacze te czę-
sto prowadzą do sfałszowanych stron 
lub stron zainfekowanych szkodliwymi 
programami; nie otwieraj załączników 
do wiadomości e-mail, jeżeli masz jakie-
kolwiek wątpliwości dotyczące nadawcy. 

*
Każdy obywatel naszego kraju ma wpływ 
na bezpieczeństwo w swoim najbliższym 
otoczeniu. Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa została uruchomiona 
we wszystkich województwach. Interak-
tywne narzędzie pozwala mieszkańcom 
na wskazanie miejsc, w których zagro-
żone są bezpieczeństwo lub porządek 
publiczny. Dzięki Krajowej Mapie każdy 
mieszkaniec może przekazywać policji 
informację o zagrożeniu bez konieczności 
wychodzenia z domu. Narzędzie umoż-
liwia obywatelom jeszcze łatwiejszy 
kontakt z funkcjonariuszami i daje moż-
liwość dbania o bezpieczeństwo w swojej 
najbliższej okolicy. Mapa dostępna jest na 
stronie www.policja.pl. Jej budowa po-
zwala bezproblemowo, wręcz intuicyjnie, 
korzystać z niej każdemu obywatelowi 
– w przypadku wątpliwości dotyczących 
poruszania się po mapie i dodawania 
zgłoszeń, internauci mogą skorzystać z 
instrukcji obsługi dostępnej na tej samej 
stronie. Mieszkańcy mogą zaznaczyć na 
mapie określony obszar i wskazać, jakie 
zagrożenie ich zdaniem na nim występu-

je. Do wyboru są kategorie obejmujące 
miedzy innymi miejsca, w których docho-
dzi do aktów wandalizmu, używane lub 
sprzedawane są środki odurzające, czy 
przekraczana jest dozwolona prędkość na 
drodze. Każda informacja przekazywana 
jest do miejscowej Policji, która spraw-
dza zasadność zgłoszeń. Dzięki bieżącej 
aktualizacji Krajowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa każdy mieszkaniec 
może sprawdzić czy jego zgłoszenie 
zostało już sprawdzone, czy jest jeszcze 
w trakcie weryfikacji. Jednocześnie przy-
pominamy, że z mapy należy korzystać w 
sposób rozsądny. Z jednego komputera 
można zgłosić jedno zagrożenie na dobę. 
Narzędzie to nie służy do informowania 
o zdarzeniach, które zagrażają życiu lub 
zdrowiu. W przypadkach konieczności 
podjęcia przez policję natychmiastowej 
interwencji, należy korzystać z numeru 
alarmowego 112.

*
Cyklicznie na przełomie zimy i wiosny 
na terenie kraju odnotowuje się liczne 
przypadki pożarów mających związek 
z nielegalnym procederem wypalania 
traw, trzcinowisk lub pozostałości po 
zeszłorocznych zbiorach. Praktyka ta za-
zwyczaj prowadzi do powstania szeregu 
zagrożeń dla życia i zdrowia człowieka, 
zwierząt, a także środowiska natural-
nego. Palące się w niekontrolowany 
sposób suche pozostałości roślinne mogą 
stanowić poważne zagrożenie pożarowe, 
jeśli w pobliżu znajdują się lasy, budynki 
mieszkalne lub gospodarcze albo zakłady 
przemysłowe. Unoszący się dym może 
również spowodować zagrożenie na dro-
dze, wynikające z nagłego ograniczenia 
widoczności uczestnikom ruchu. Ryzyko, 
jakie niesie ze sobą wypalanie traw na łą-
kach i nieużytkach rolnych, jest ogromne. 
Nieuwaga, nagła zmiana kierunku wiatru 
lub niekorzystne ukształtowanie terenu 
mogą spowodować pożar, którego opa-
nowanie możliwe będzie jedynie przez 
jednostkę Państwowej Straży Pożarnej. 
Ofiarami ognia lub dymu mogą być nie 
tylko ludzie, ale też dziko żyjące zwierzęta, 
a ziemia na „wypaleniskach” staje się ja-
łowa. Zwalczanie powyższego procederu, 
stanowiącego niewątpliwie naruszenie 
porządku prawnego jest jednym z zadań 
Policji, która na mocy art. 2 ustawy o 
Policji (Dz.U. z 2020 r. poz. 360, z poźn. 
zm.) obowiązana jest do ochrony życia 
i zdrowia ludzi oraz mienia przed bez-
prawnymi zamachami naruszającymi te 
dobra, a także wykrywania przestępstw 
i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców. 
Tym samym Policja „z urzędu” reagować 
będzie na wszelkie przejawy łamania 
obowiązującego prawa. Zgodnie z art. 
124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 
r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. 

poz.55) „zabrania się wypalania łąk, 
pastwisk, nieużytków, rowów, pasów 
przydrożnych, szlaków kolejowych oraz 
trzcinowisk i szuwarów”. Przy czym 
dla wzmocnienia cytowanego zakazu, 
ustawodawca przewidział przepis karny 
określony w art. 131 pkt 12 „kto wypala 
łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy 
przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowi-
ska lub szuwary - podlega karze aresztu 
albo grzywny”. Należy również wskazać 
przepis art. 30 ust. 3 pkt. 1 – 3 ustawy 
z dnia 28 września 1991 r. o lasach 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1463, z późn. zm.), 
zgodnie z treścią którego „w lasach oraz 
na terenach śródleśnych, jak również 
w odległości do 100 m od granicy lasu, 
zabrania się działań i czynności mogą-
cych wywołać niebezpieczeństwo, a w 
szczególności: rozniecenia ognia poza 
miejscami wyznaczonymi do tego celu 
przez właściciela lasu lub nadleśnicze-
go; korzystania z otwartego płomienia; 
wypalania wierzchniej warstwy gleby i 
pozostałości roślinnych”. Za naruszenie 
przepisów przeciwpożarowych grożą 
surowe sankcje.

*
Jeśli chcesz połączyć pasję ze służbą, jeśli 
cenisz sobie stabilizację zatrudnienia, 
jeśli jesteś wrażliwy na wszelkie formy 
łamania prawa, jeśli chcesz się rozwijać 
to optymalnym miejscem jest praca 
w policji. Możesz zostać policjantem, 
wykorzystując swoje dotychczasowe 
umiejętności i predyspozycje. To służba 
interdyscyplinarna, w której z pewnością 
się odnajdziesz. Praca w policji to ciekawa 
propozycja i perspektywa realizacji za-
dań, dająca wiele satysfakcji tym, którzy 
marzą, aby pomagać innym. Oczywiście 
to wyzwanie i wiele wyrzeczeń, ale jed-
nocześnie 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. Wielu już się zdecydowało. 
Teraz ty dołącz do naszej policji. Chętni 
proszeni są o kontakt z Zastępcą Komen-
danta Komisariatu Policji w Lubsku kom. 
Krystianem Szylko pod nr tel. 68 476 35 
00. Zapraszamy! 

Opr. M.Sienkiewicz

„ZA PSA ZAPŁACISZ WIĘCEJ”
W dniu 10 kwietnia 2021r. weszło w życie 
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 18 marca 2021r. zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie wysokości grzywien 
nakładanych w drodze mandatów karnych 
za wybrane rodzaje wykroczeń. Na mocy 
tego rozporządzenia podwyżce uległa 
wysokość mandatów. Podwyżce uległy 
między innymi stawki na wykroczenia z 
art. 77 § 1 i 2 kodeksu wykroczeń.  
 Zgodnie z art. 77 § 1 kw kto 
nie zachowuje zwykłych lub nakazanych 
środków ostrożności przy trzymaniu 
zwierzęcia, podlega karze ograniczenia 
wolności, grzywny do 1000 złotych albo 
karze nagany. 
 W myśl art. 77 § 2 kw kto 
dopuszcza się czynu określonego w § 1 
przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim 
zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo 
dla życia lub zdrowia człowieka, podlega 
karze ograniczenia wolności, grzywny albo 
karze nagany.

 Opisane wyżej stawki grzywny i 
pozostałe kary dotyczą sytuacji, gdy osoba 
obwiniona o popełnienie poszczególnego 
wykroczenia odmówi przyjęcia mandatu. 
W takim wypadku sporządzany jest wnio-
sek do sądu o ukaranie, który to będzie w 
toku postępowania o wykroczenie decy-
dował o winie i karze. 
 W sytuacji, gdy sprawa koń-
czyła się na postępowaniu mandatowym, 
za oba wyżej opisane wykroczenia do 10 
kwietnia 2021r. groził mandat w wysoko-
ści od 50 do 250zł. Od 10 kwietnia 2021r. 
Stawka mandatu za te wykroczenia uległa 
rozbiciu. Obecnie za niezachowanie zwy-
kłych lub nakazanych środków ostrożności 
przy trzymaniu zwierzęcia grozi od 50 do 
250 zł. Z kolei za niezachowanie zwykłych 
lub nakazanych środków ostrożności przy 
trzymaniu zwierzęcia, które swoim zacho-
waniem stwarza niebezpieczeństwo dla 
życia lub zdrowia człowieka można zostać 
ukarany kwotą 500zł. 
 Wybierając tytuł do artykułu 

posłużyłem się dość sporym uproszcze-
niem, sugeruje on bowiem, że temat doty-
czy jedynie właścicieli psów. Z pewnością 
nieupilnowanie zwierząt w większości 
przypadków dotyczy właścicieli właśnie 
tego gatunku, jednakże nie ogranicza się 
tylko do nich. Wskazać bowiem należy, że 
„w art. 77 k.w. mowa jest o zwierzęciu, bez 
żadnego bliższego określenia. Oznacza to, 
że przepis ten odnosi się do wszystkich 
rodzajów zwierząt – a więc domowych, 
gospodarskich i dzikich – jeżeli trzymane 
są przez człowieka. Zgodnie z art. 4 pkt 17 
ustawy z 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 122 ze zm.) przez 
zwierzęta domowe rozumie się zwierzęta 
tradycyjnie przebywające z człowiekiem 
w jego domu lub innym odpowiednim 
pomieszczeniu, utrzymywane przez 
człowieka w charakterze jego towarzysza. 
Jak stanowi art. 4 pkt 21 tej ustawy, zwie-
rzęta wolno żyjące (dzikie) to „zwierzęta 
nieudomowione, żyjące w warunkach 
niezależnych od człowieka”. Do zwierząt 

gospodarskich zaś zalicza się np. bydło, 
drób, świnie i inne zwierzęta wyszczegól-
nione w art. 2 pkt 1 ustawy z 29.06.2007 
r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt 
gospodarskich (Dz.U. z 2017 r. poz. 2132). 
Artykuł 77 k.w. odnosi się do trzymania 
zarówno zwierząt niebezpiecznych, jak i 
tych, którym nie przypisuje się tej cechy 
(por. S. Bułaciński, Niezachowanie..., s. 
40).” (J. Piórkowska-Flieger [w:] Kodeks 
wykroczeń. Komentarz, red. T. Bojarski, 
LEX/el. 2020, art. 77.)
 Nie zaszkodzi przypomnieć 
wszystkim właścicielom zwierząt o obo-
wiązujących dość dawno bo od 2012r. 
przepisach z art. 9 ustawy o ochronie 
zwierząt, o obowiązywaniu których 
świadomość społeczna jest jednak wciąż 
zbyt niska. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy 
o ochronie zwierząt kto utrzymuje zwie-
rzę domowe, ma obowiązek zapewnić 
mu pomieszczenie chroniące je przed 
zimnem, upałami i opadami atmosferycz-
nymi, z dostępem do światła dziennego, 

umożliwiające swobodną zmianę pozycji 
ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do 
wody. Z kolei w myśl art. 9 ust 2 ustawy o 
ochronie zwierząt zabrania się trzymania 
zwierząt domowych na uwięzi w sposób 
stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby 
lub powodujący u nich uszkodzenie ciała 
lub cierpienie oraz niezapewniający możli-
wości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi 
nie może być krótsza niż 3 m. 
 Przez pojęcie uwięzi rozumie się 
z kolei wszelkie urządzenia mechaniczne 
krępujące swobodę ruchów zwierzęcia, 
w zakresie możliwości przemieszczania 
się ponad ustalony zakres, jak też nie-
które urządzenia do kierowania ruchami 
zwierzęcia w sposób zamierzony przez 
człowieka.

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.

Pożar hurtowni materiałów budowlanych w Lutolu

Strażacy zabezpieczyli i skontrolowali podejrzaną  
substancję

To kolejne podpalenie samochodu

Uwaga na oszustów internetowych
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W okresie nauczania 
zdalnego uczniowie 
ZSOiE w Lubsku 
uczestniczą w 
spotkaniach 
międzynarodowych 
online.

W tym roku szkolnym szkoła nawiązała 

współpracę z grupą niemiecką Mädchen 
in Aktion Frauenzentrum Cottbus.
W dniu 1.04.2021r. odbyło się polsko- 
niemieckie spotkanie  grupy uczniów 
z klasy 1b ZSOiE w Lubsku  z grupą 
niemiecką. Koordynatorką ze strony nie-
mieckiej była Franziska Reifenstein, a ze 
strony polskiej Joanna Drewniak-Basz-
nica.  Uczestnicy mieli okazję  poznać 
się i podyskutować o obyczajach wiel-
kanocnych w Polsce i w Niemczech, a 
jednocześnie pogłębić znajomość języka 
niemieckiego w trakcie animacji języko-
wych. Planowane są kolejne spotkania. 
Szkoła realizuje siedem projektów 
Erasmus+.  Krajami partnerskimi są 
Turcja, Portugalia, Rumunia, Hiszpania i 
Włochy. Spotkania odbywają się obecnie 

w świecie wirtualnym. Koordynatorkami 
projektów są Ewa Kokot i Anna Hekkert. 
Uczniowie realizują zadania, przygo-
towują prezentacje . W chwili obecnej 
są w trakcie tworzenia multimedialnej 
gry edukacyjnej. Tworzą przewodniki 
po świecie wirtualnym doskonaląc zna-
jomość języka angielskiego. Projekty 
dotyczą świata cyfrowego i zdrowego 
trybu życia. Spotkania odbywają się na 
bieżąco.
Udział w projektach gwarantuje naukę i 
dobrą zabawę. Nad wszystkimi projekta-
mi czuwa dyrektor szkoły Gabriela Fie-
dler. Na chwilę obecną działamy zdalnie, 
ale nie możemy się doczekać wyjazdów 
na wymiany międzynarodowe.

Joanna Drewniak - Basznica

Od 1 kwietnia br. 
trwa odbiór odpadów 
wielkogabarytowych 
oraz zużytego sprzętu 
elektrycznego i 
elektronicznego 
pochodzącego z 
gospodarstw domowych z 
terenu gminy Lubsko.

Do odpadów wielkogabarytowych:
• należą m. in.: stoły, krzesła, szafy, 
tapczany, łóżka, fotele, dywany, mate-
race, pierzyny, rowery, zabawki dużych 
rozmiarów itp.
• nie należą wszelkiego rodzaju części 
budowlane i sanitarne, jak deski drew-
niane, belki, panele, ramy okienne, 
drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle 
toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, 
rolety, jak również części samochodowe 
(w tym opony), motorowery, kosiarki 
spalinowe, odpady remontowe.
Zbiórka odpadów będzie przeprowa-
dzona w ramach ponoszonej przez wła-
ścicieli nieruchomości zamieszkałych 
opłaty za zagospodarowanie odpadami 

komunalnymi.
Odpady pochodzące z nieruchomości 
niezamieszkałych (działalność) mogą 
być odbierane na podstawie dodatko-

wego zlecenia dla firmy odbierającej 
odpady.
Harmonogram odbioru odpadów 
wielkogabarytowych:
WIEŚ
• 21.04.2021 - Górzyn, Gozdno, Chocicz, 
Chocimek, Mokra, Małowice.
• 26.04.2021 - Chełm Żarski, Dąbrowa, 
Gareja, Grabków, Mierków, Osiek, 
Raszyn, Tarnów, Ziębikowo, Kałek, 
Tymienice.
• 29.04.2021 - Białków, Dłużek, Jano-
wice, Lutol, Nowiniec, Stara Woda, 
Tuchola Żarska

MIASTO
• 20.04.2021 
   › 1-go Maja, Artyleryjska, Boczna, 
Botaniczna, Budowlanych, Chmiel-
na, Czwartaków, Dworcowa, Dwo-

rzec Południowy, Dworzec Towarowy, 
Działkowa, Gliniana, Głowackiego, 
Gronowa, Hubalczyków, Jarzębinowa, 
Kilińskiego, Kolejowa, Kosmonautów, 
Kręta, Kwiatowa, Letniskowa, Lipowa, 
Lotnicza, Lubelska, Łabędzia, Łąkowa, 
Ogrodowa, Parkowa, Piaskowa, Piwna, 
Radosna, Sportowa, Staffa, Szkolna, Su-
charskiego, Strzelecka, Śląska, Szpitalna, 
Urocza, al. Wojska Polskiego, Włóknia-
rzy, Wiśniowa, Witosa, Winna, Wiosny 
Ludów, Zielna, Złota, Żelazna, Żabia.
   › Budynki Spółdzielni Mieszkaniowej: 
Botaniczna, Norwida, Głowackiego, 
Sucharskiego, Hubalczyków, Korczaka, 
Klonowa, Łabędzia, Przemysłowa, Uro-
cza, Wrocławska. 
   › Budynki Wspólnot Mieszkaniowych: 
Botaniczna 1-3-5, 7-9-11, Norwida 1, 
60-62-64, E. Plater 34, Głowackiego 
23-24-25, Kopernika 36-38-40, Łabędzia 
1-2-4, Łąkowa 34-36-38-40, Staffa 2-4, 
8-10, 13-15-17-19, 21-23-25, Robotni-
cza 83-85,Wrocławska 69-71, 73-75, 
77,79,81.
   › Miejsca ustawienia: ul. Krasińskie-
go –przy garażach, teren przy budynku 
Śródmiejska 17, teren przy budynku 
Reja 17.

M.K.
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Błąkający się pies stanowi 
zagrożenie dla siebie, 
a także dla innych - 
mieszkańców, dzieci i ich 
czworonogów będących 
na smyczy. 

Pies od dawien dawna uważany jest za 
wiernego przyjaciela człowieka. Psy 
mieszkają z nami pod jednym dachem, 
stają się członkami naszych rodzin i dają 
nam ogrom radości. Kochamy je za ich 
bezwarunkową przyjaźń i miłość. Czy 
mamy jednak świadomość, że z tytułu 

posiadania lub opieki nad psem mamy 
wobec niego prawa i obowiązki?
Każdy pies, który będzie błąkał się bez 
właściciela na terenie gminy Lubsko, 
będzie odławiany i przewożony do 
przychodni weterynaryjnej przy ul. 
Budowlanych 1. Będzie się to wiązało
z OBOWIĄZKOWĄ opłatą za odło-
wienie psa oraz jego hotelowanie.
Dlatego apelujemy o prawidłowe za-
bezpieczenie swojego czworonożnego 
przyjaciela, by nie uciekł z posesji lub 
podczas spaceru.

M.K.

 W GMINIE  W GMI NI E 

Gmina Lubsko przystąpiła do prac nad 
stworzeniem Strategii Rozwoju Gmi-
ny Lubsko na lata 2022-2032. Jest to 
dokument definiujący najważniejsze 
przedsięwzięcia społeczne, gospo-
darcze, środowiskowe i przestrzenne. 
Opinia mieszkańców jest ważnym 
wskaźnikiem zarówno bieżących 
potrzeb, priorytetów, jak i kierunku i 
zakresu oczekiwanych zmian. Z tego 
względu została opracowana ankieta, 
umożliwiająca mieszkańcom wyra-

żenie swojego zdania w tym temacie.
Ankieta w formie papierowej dostęp-
na jest w Biurze Obsługi Interesantów 
Urzędu Miejskiego w Lubsku przy 
Placu Wolności 1, którą po wypełnie-
niu można wrzucić do przygotowanej 
urny. 
Ankieta jest również dostępna w 
formie on-line poprzez portal społecz-
nościowy facebook Gminy Lubsko.

M.K.

Nie zwlekaj! Termin składnia ankiet upływa z dniem 30 kwietnia 2021 roku.

Wypełnij ankietę – Twoja
opinia ma znaczenie!

Gminny Zespół Interdyscyplinarny 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie w Lubsku prowadzi badanie 
zjawiska przemocy w rodzinie wśród 
mieszkańców miasta i gminy Lubsko.
Badanie skierowane jest do osób 
dorosłych i będzie prowadzone przy 
wykorzystaniu anonimowej ankiety 
dostępnej online na stronie www 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Lubsku w zakładce "Ba-
danie zjawiska przemocy w rodzinie 
w gminie Lubsko" lub w formie pa-
pierowej dostępnej w siedzibie Gmin-
nego Zespołu Interdyscyplinarnego w 
Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Lubsku ul. 3 Maja 1. 
Badanie prowadzone będzie do 
30.09.2021 r.
Otrzymane wyniki posłużą do stwo-
rzenia diagnozy zjawiska przemocy 
w Gminie Lubsko i staną się częścią 
nowego gminnego programu Prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie i 
ochrony ofiar przemocy w rodzinie 
planowanego na lata 2022-2027. 
 Gorąco zachęcamy do udziału.

Gminny Zespół 
Interdyscyplinarny 

ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie

Szanowni mieszkańcy Miasta 
i Gminy Lubsko!

Za błąkającego się psa – odpowiada jego właściciel!

To właściciel odpowiada za swojego 
psa, w tym także za poczynione przez 
niego szkody, nawet wtedy, gdy pies 

sam ucieknie!

Coraz więcej osób pobiera 
świadczenia na konto 
bankowe. Jednak część 
klientów w dalszym ciągu 
decyduje, aby wypłaty 
z ZUS otrzymywać w 
gotówce. 

Jak wskazują badania przeprowadzone 
przez ZUS wśród tych osób, taka decyzja 
wynika w dużej mierze z braku wiedzy o 
tym, jak korzystać z rachunku bankowe-
go, a szczególnie z bankowości elektro-
nicznej. Dzięki kampanii „Bezpiecznie, 
zdrowo, bezgotówkowo” ZUS chce 
upowszechnić wśród seniorów wiedzę na 
temat korzyści, jakie daje konto w banku 
i jak bezpiecznie z niego korzystać. 
Kampania prowadzona przez ZUS głosi: 
„chcemy, aby nasi klienci swobodnie i 
bez lęku korzystali z rachunków banko-
wych. Dysponowali swoimi pieniędzmi, 
nie narażając się na kradzież, oszustwa, 
czy inne niebezpieczeństwa. Pobierali na 
konto swoje świadczenia, płacili rachun-
ki oraz robili zakupy on-line. Wychodząc 
do sklepu, czy apteki, używali karty 
płatniczej. Bo rachunek bankowy jest 
bezpieczny i wygodny, a otrzymywanie 

świadczeń z ZUS na konto w banku 
pozwala na bezpieczny dostęp do nich, 
co jest szczególnie ważne w czasie 
pandemii.
Korzystaj z rachunku bankowego, 
otrzymuj świadczenia na konto i bądź 
bezpieczny!
W trakcie kampanii „Bezpiecznie, zdro-
wo, bezgotówkowo”, ZUS chce pokazać 
swoim klientom, że korzystanie z konta 
bankowego i bankowości elektronicznej 
jest łatwe. Klienci ZUS dowiedzą się:
• jakie korzyści daje posiadanie konta 
w banku,
• jak założyć konto bankowe,
• jak zmienić sposób wypłaty świadczeń 

w ZUS,
• o czym muszą pamiętać, gdy korzystają 
z konta bankowego przez internet.
Informacje te zapewnią seniorom bez-
pieczeństwo w świecie, w którym trudno 
obejść się bez internetu. Umiejętność 
korzystania z internetu, bankowości 
elektronicznej i usług online ułatwia 
załatwianie codziennych spraw. Przez 
internet można załatwić sprawy w urzę-
dach, robić zakupy, płacić rachunki. czy 
kontaktować się z najbliższymi.
Szczegółowe informacje są dostępne 
na stronie internetowej kampanii „Bez-
piecznie, zdrowo, bezgotówkowo”.

M.K.

Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo – kampania 
informacyjno-edukacyjna dla klientów ZUS

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak 
poinformował o wynikach drugiego 
naboru w ramach Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych oraz wskazał, że 
do samorządów województwa lubu-
skiego trafi łącznie 42 804 490,14 zł. W 
całym województwie pozytywną ocenę 
uzyskało 28 projektów, w tym także 
projekt lubski.
Lubsko, jako jedyna Gmina Powiatu Żar-
skiego, uzyskała wsparcie w wysokości 
1 mln zł na adaptację I piętra budynku 
przy al. Wojska Polskiego 2a.
Dotacja umożliwi kompleksowe przy-
wrócenie budynku dawnego USC do sta-
nu świetności. W wyniku remontu obiekt 
zostanie dostosowany do wysokich 
standardów, dzięki czemu będzie mógł 
w pełni słaużyć mieszkańcom i spełniać 

przezna-
czoną mu 
funkcję.

M.K.

Milion
dla Lubska!

Tablica milion dla Lubska

Niebawem ruszy przebudowa I piętra budynku dawnego USC. Burmistrz 
Lubska i Skarbnik Gminy podpisali umowę z wykonawcą robót - Zakładem 

Budowlanym Wacława Bryczkowskiego z Żar.

Tak wyglądają dziś dawna sala ślubów (zdjęcie po lewej) i hol na I piętrze. Pomieszczenia byłego USC zostały zdewastowane, a budynek wyłączono  
z użytkowania. Obecnie Gmina przywraca obiekt do życia. Jest to możliwe dzięki pozyskanemu wsparciu środków pomocowych.

Dzięki pozyskanemu dotychczas dofinansowaniu ze środków rządowych, 
wyremontowano parter budynku i dziś funkcjonują tam Klub Senior+ i 

Środowiskowy Dom Samopomocy. Odnowione pomieszczenia służą także 
lokalnym stowarzyszeniom.

Przyrodnicze ciekawostki gminy Lubsko

 Teren bagien osusza się. Latem 2020 roku,  
nie było tam miejsc zalanych. 

 Jeden z zagrożonych gatunków roślin – rosiczka pośrednia

Bagna przyBagna przy
RabymRabym
KamieniuKamieniu
Jest to użytek 
ekologiczny o 
powierzchni 21,15 
ha, utworzony 
w 1997 roku, 
wchodzący w skład 
obszaru Natura 2000 
o nazwie Mierkowskie 
Wydmy. 

Obiekt powołano w celu ochro-
ny pozostałości ekosystemów 
torfowiskowych, bagiennych i 
wodnych, mających znaczenie 
dla zachowania różnorodności bio-
logicznej. Jego szczególnym walo-
rem jest występowanie gatunków 
roślin wymierających, krytycznie 
narażonych w Polsce, narażonych 
lub zagrożonych wymarciem, m.in. 
ponikło wielołodygowe, rosiczka 
pośrednia i przygiełka brunatna, 
rosiczka okrągłolistna i pływacz 
drobny, przygiełka biała.

Bagna przy Rabym Kamieniu co-

raz bardziej przestają być bagnem. 
Teren jest niemalże w całości 
suchy. O dużym i trwałym od 
pewnego okresu osuszeniu terenu 
świadczy to, że porasta on samo-
siejkami sosny. 
Mimo zmieniającego się ekosyste-
mu, miejsce to wciąż pozostaje 
ciekawym przyrodniczo obiektem.

M. K.

 Bagna znajdują się w  bezpośrednim  
 sąsiedztwie rezerwatu  

 Mierkowskie Suche Bory. 

NIE PRZEGAP! TRWA OBJAZDOWA ZBIÓRKA 
ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 

Odpady należy wystawić 
do godz. 7.00 w wyznaczonym dniu 

ich odbioru.

Współpraca międzynarodowa w ZSOiE w Lubsku

Jak co miesiąc prezentujemy działal-
ność naszych placówek: Warsztatów 
Terapii Zajęciowej i Środowiskowego 
Domu Samopomocy, gdzie zawsze 
wiele się dzieje.

ms

► Podczas 
warsztatów 

kulinarnych w ŚDS 
przygotowano 

wspaniałą zupę 
pomidorową

Wieści z WTZ i ŚDS

▲Takie słodkości 
otrzymali 

uczestnicy WTZ 
i ŚDS

▲ W obiekcie WTZ ruszyła hodowla sadzonek. 
Zainteresowani z niecierpliwością czekają na pierwsze zbiory
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Wszystkie dzieci ko-
chają zwierzęta, dla-
tego Przedszkolaki 
z Przedszkola nr3 w 
Lubsku wspólnie z 
Rodzicami zadbali 
o to, by podopieczni 
OTOZ Animals nie 
byli głodni. Odpo-
wiedzieli na apel i do 
przedszkola przynieśli 
dużą ilość różnego 
rodzaju karmy. Zosta-
ła ona przekazana na 
ręce przedstawiciel-
ki OTOZ Animals w 
celu wykorzystania 
do dokarmiania psów 
i kotów w schronisku.

Mago

Pandemia Covid-19 odciska piętno na 
wielu dziedzinach naszego życia. Jed-
nym z jego przejawów jest załamanie 
dotychczasowej kondycji zawodowej i 
psychicznej u wielu osób. Obostrzenia 
związane utrzymaniem bezpieczeństwa 
często prowadziły do redukcji zatrud-
nienia, którego następstwem był nie-
jednokrotnie szereg problemów natury 
psychiczno-emocjonalnej.
Zakład Doskonalenia Zawodowego wy-
chodząc naprzeciw nowo tworzącym się 
potrzebom po raz pierwszy aplikował w 
rozdaniu Programu Erasmus + z nowym 
projektem. 
Projekt, zatytułowany "Kobiety 55+ 
kontra COVID-19. Wymiana dobrych 
praktyk w zakresie wspierania rozwoju 
kompetencji osobistych, społecznych i 

umiejętności uczenia się oraz zwiększa-
nia włączenia społecznego osób znajdu-
jących się w niekorzystnym położeniu" 
jest realizowany przez 5 organizacji 
niezawodowej edukacji dorosłych z na-
stępujących krajów:
Polska, Słowacja, Łotwa, Turcja, Hisz-
pania. Opiera się na wymianie dobrych 
praktyk psychologów i instruktorów 
sztuki z każdej organizacji uczestniczą-
cej. Wymiana ta dotyczy
wiedzy, umiejętności i postaw w zakre-
sie rozwijania kompetencji osobistych, 
społecznych i umiejętności uczenia się, a 
także zwiększania włączenia społeczne-
go osób znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji. Powyższy zakres oddziaływań 
jest prowadzony przez duet psycholog 
+ instruktor sztuki podczas 10 różnych 

warsztatów kreatywno-artystyczno-psy-
chologicznych:

- tworzenie biżuterii z pereł i kamieni 
oraz innych materiałów naturalnych
- wyrób zapachowych świec, prostych 
kosmetyków z naturalnych składników
- decoupage, malowanie na szkle, zdo-
bienie wydzieranym papierem
- kreatywna fotografia cyfrowa z wyko-
rzystaniem smartfonów
- kreatywne pisanie: poezja
- mood board art
- szydełkowanie i robienie na drutach
- tkanie dywanów
- hafciarstwo
- makrama.

W każdej organizacji partnerskiej w 

projekcie uczestniczy 60 kobiet w wie-
ku 55+ z  wykształceniem średnim lub 
niższym, które na skutek różnorodnych 
czynników powiązanych z
pandemią (np. redukcja lub pozbawie-
nie zatrudnienia, wzmożone napięcia 
emocjonalne w rodzinie lub środowisku 
pracy i in.) doświadczyły załamania, bez-
silności lub bezradności. W opisywanej 
grupie uczestniczek pierwszorzędowym 
obszarem wymagającym wsparcia jest 
rozwój kompetencji przekrojowych 
osobistych (przede wszystkim w zakre-
sie identyfikowania emocji i wyrażania 
ich, a także wzmacniania struktury 
psychicznej i potencjału do radzenia 
sobie z trudnościami). Drugorzędową 
potrzebą ww. grupy jest rozwój kom-
petencji społecznych oraz w zakresie 

umiejętności uczenia się. Dopełnieniem 
ww. działań projektowych jest mobilność 
edukacyjna uczestniczek, odbywająca 
się pod przewodnim hasłem wartości 
europejskich. Oprócz zajęć dla uczestni-
czek w projekcie zaplanowano również 
szkolenia dla edukatorów prowadzących 
zajęcia - najpierw w ramach mobilności, 
a następnie raz na miesiąc w formule 
on-line. W projekcie istotne są również 
działania wdrażające i upowszechniające 
rezultaty zarówno w partnerstwie, jak i 
poza naszymi organizacjami.

Zarząd ZDZ

 H I STORI A 

          Wędrowanie  „Szlakiem słynnych  postaci”Kobiety kontra Covid-19
 LUDZIE,  WYDARZENIA 

Zbigniew
Kozłowski 
– pisarz z Żar 
Pochodzi z Lidzbarka Warmiń-
skiego. Absolwent Technikum 
Przemysłu Spożywczego w To-
runiu. Studiował we wrocławskiej 
filii Akademii Ekonomicznej w 
Jeleniej Górze. Ukończył rów-
nież Studium Bibliotekarskie. 
Pracował w turystyce, prowadził 
działalność gospodarczą. Od 2004 
roku pracował w zawodzie biblio-
tekarza w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Żarach, dokąd przeniósł 
się z Wojewódzkiej Biblioteki im. 
C. Norwida w Zielonej Górze. 
Obecnie nie pracuje.
Dotychczas ukazało się siedem 
jego książek:
● Rycerze Placu Zamkowego. Pro 
Libris 2004
● Skarb Atamana. Pro Libris 2004
● Mołojecka pieśń. Pro Libris 
2005
● Legendy Lubuskie. Pro Libris 
2006
● Legendy Lubuskie II. eMBePe 
2010 
● Hokka hey - taniec z kołtunerią. 
Manufaktura  Tekstów 2014
● Legendy Krośnieńskie – Zamek 

Pod skrzydłami Łużyckiej Euterpe (10) 

w Krośnie 2017 
Jest laureatem Lubuskiego Waw-
rzynu Literackiego. Nagrodę otrzy-
mał  za powieść „Skarb Atamana”, 
uznaną najlepszą książką roku 
2004. Nagradzany w wielu konkur-
sach literackich, m.in. Eugeniusza 
Paukszty w Kargowej. 
W 2006 r. został przyjęty do Związ-
ku Literatów Polskich.
Publikacje (artykuły, eseje, opowia-
dania) Zbigniewa Kozłowskiego 
znalazły się również w kwartalniku 
literackim „Pro Libris”, prasie oraz 
wielu antologiach. Książka „Skarb 
Atamana” była czytana w „Radiu 
Zachód’.
Pomysłodawca i twórca konkursu 
literackiego „O Laur Dziewina” 
w Żarach.
Odznaczony medalem „Zasłu-
żony dla Kultury Polskiej” oraz 
„Zasłużony dla Województwa 
Lubuskiego”  

ABW

„Czy dasz mi swe usta? Masz je 
duże, czerwone, najsłodsze i miękkie 
wolnością. 
O takim pocałunku marzyłem całe 
życie. Całowałem wiele kobiet, lecz 
nigdy nie miałem odczucia takiego 
pragnienia. A także zachęty, oddania 
i obietnicy ukojenia. Wszystko na po-
graniczu jestestwa, jak w pięknej baśni, 
lecz tylko dzięki Tobie pocałunek nie 
jest fizycznym zwarciem warg moich i 
Twoich, ale zderzeniem światów. Mo-
jego ograniczonego, w którym dopiero 
Ty odkryłaś nieznaną czułość, i Twego 
– eterycznego. Twoje wargi drżą, Twój 
język sięga wnętrza mej duszy, Twoja 
wilgoć, to kojący balsam. Balsam dla 
mnie, chorego, który Ciebie odszukał, 
by poprzez miłość wyzdrowieć 
i odnaleźć czucie. Spójrz tylko Papuszo 
na moje włosy. Nie jestem jeszcze sta-
ry, a popatrz, jak posiwiałem. A wszyst-
ko przez kajdany Wielkiej Organizacji 
oraz z bólu, że jestem w jej okowach.” 

(Zbigniew Kozłowski  
„Papusza transcendentna”)

Karma dla podopiecznych 
OTOZ Animals

Pomaganie zwierzętom sprawia dzieciom dużo 
radości.

19 marca dzieci z Przedszkola nr 3 w 
Lubsku uroczyście powitały nową porę 
roku – Wiosnę. Barwnym korowodem, 
wspólnie z Marzanną, kwiatami i bęben-
kami przemaszerowały skandując hasła: „ 
Precz zimo zła”, „ Wiosno przyjdź- zimo 
odejdź”, „ Zimę pożegnamy- wiosnę 
przywitamy”. W ogrodzie przedszkolnym 
dzieci pozostawiły Marzannę, żeby miała 
szansę odejść i zrobić miejsce Wiośnie. 
Przedszkolaki zaśpiewały dla niej piosen-
kę i razem z nią zatańczyły.

M. Piekło

Tradycja i zabawa

Żegnaj Zimo, do zobaczenia za rok...

Zgodnie z tradycją nie zabrakło Marzanny i kolorowych kwiatów z bibuły.

Stowarzyszenie „Lokalna Gru-
pa Działania – Grupa Łużycka” 
informuje, że 12 marca została 
podpisana umowa o powierzenie 
grantu pomiędzy Stowarzyszeniem 
LGD a UKTS Olimpia Lubsko na 
realizację zadania pn. „Jesteśmy 
inni, różni, ale łączy nas sport”. W 
tej trudnej, pandemicznej rzeczywi-
stości udaje się podpisywać kolejne 
umowy o powierzenie grantu. Ko-
lejni odbiorcy: „Lubskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Ty I My”  - realizacja zadania pn. „5 x U 
– Z nami upleć, uwij, ukiś, upiecz, ubij”; 
Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów z 
Trzebiela - realizacja zadania pn. „Eko 
– Seniorzy”; Stowarzyszenie Geopark 
„Łuk Mużakowa” z Łęknicy - realizacja 
zadania pn. „Tam, Gdzie Lodowiec Zo-
stawił Ślad”; Ochotnicza Straż Pożarna 
ze Starej Wody - realizacja zadania pn. 
„Pierwsza pomoc – priorytet na obszarach 
wiejskich”; Stowarzyszenie „Aktywni dla 
Kaniowa i okolic” z Kaniowa - realizacja 
zadania pn. „Bezpieczne wakacje”; Gmin-
ny Klub Sportowy „Tupliczanka” z Tuplic 
- realizacja zadania pt. „Żyj zdrowo! Na 
sportowo!”.  

*
Stowarzyszenie LGD otrzymało 31 marca 
odpowiedź od Zarządu Województwa 
Lubuskiego w sprawie ustalenia limitu 
środków do planowanych naborów wnio-

sków. Ustalone limity to: Przedsięwzięcie 
1.3.1. Rozwój obiektów infrastruktury 
rekreacyjnej i kulturalnej – 369 275,94 
EURO, co przy kursie indykatywnym 
1 EURO = 4 PLN odpowiada kwocie 1 
477 103,76 PLN; Przedsięwzięcie 2.1.1. 
Podejmowanie działalności gospodarczej 
– 195 460,67 EURO, co przy kursie indy-
katywnym 1 EURO = 4 PLN odpowiada 
kwocie 781 842,68 PLN. Kolejnym kro-
kiem jest ustalenie terminu planowanych 
naborów wniosków. Zgodnie z w art. 19 
ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 
rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 
społeczności (Dz. U. 2019 poz. 1167) 
LGD występuje do ZWL o uzgodnienie 
terminu nie później niż 30 dni przed pla-
nowanym terminem rozpoczęcia biegu 
terminu składania wniosków. Planowany 
termin: 10–26.05.2021r. O zatwierdzeniu 
terminu oraz szczegółach dotyczących 
naborów wniosków zainteresowani będą 
informowani na bieżąco. 

M. Sienkiewicz

Wieści z LGD

Dotację otrzymał UKTS Olimpia Lubsko

ŚLADAMI „RASPUTINA HIMMLERA” – KARLA MARII WILIGUTA

„Podręczniki okultystyczne nigdy nic nie wyjaśniają, 
a czasem wręcz potęgują zamęt”.

Graham Masterton - „Manitou”

Karl Maria Wiligut był austriackim 
okultystą. Nazywany „Rasputinem Him-
mlera” był jednym z najważniejszych 
okultystów SS. Urodził się 10 grudnia 
1866 roku w Wiedniu w rodzinie kato-
lickiej, jako syn Franza Karla Wiliguta. 
Jego ojciec i dziadek byli oficerami w 
armii Austro - Węgier. Gdy miał 14 lat, 
wstąpił do Kadettenschule w Wiedniu. 1 
września 1884 roku został mianowany na 
stopień kadeta i wcielony do Morawskie-
go Pułku Piechoty Nr 99, który wówczas 
stacjonował w Klosterbruck. W 1903 
roku został przeniesiony do Czeskiego 
Pułku Piechoty Nr 88 w Pradze, a w 1907 
roku do Styryjskiego Pułku Piechoty Nr 
47 w Gorycji. W 1906 roku ożenił się 
z Malwine Leurs von Treuenringen, z 
którą miał dwie córki. W maju 1918 roku 
został przydzielony do komendy obozu 
dla rekonwalescentów niedaleko Lwowa, 
będąc ostatecznie zwolniony ze służby z 
dniem 1 stycznia 1919 roku. Po przejściu 
na emeryturę przeniósł się do Morzg, 
dzisiaj dzielnica niedaleko Salzburga.
Na początku XX wieku doszedł do 
wniosku, że za wszelkie niepowodzenia 
Niemców są odpowiedzialni Kościół i 
Żydzi. W wolnym czasie zajmował się 
wiedzą tajemną, którą interesował się 
od wczesnej młodości. Pierwsze teksty 
neopogańskie opublikował dopiero w 
1908 roku. Cieszyły się one dużym 
zainteresowaniem ariozofów, okulty-
stycznego ugrupowania wierzącego w 
wyższość i przewodnictwo rasy aryjskiej. 
Pięć lat później żona straciła do niego 
cierpliwość. Przybyła do ich domu z 
policją, która siłą przewiozła Wilguta do 
szpitala dla psychicznie chorych, gdzie 
pozostał na trzy lata. W 1932 roku uciekł 
do Niemiec. W 1933 roku Wiligut poznał 
Heinricha Himmlera. Okultysta wywarł 
wrażenie na dowódcy SS. W tym samym 
roku wstąpił w szeregi nazistowskiej for-
macji, przyjmując pseudonim „Weisthor” 
(imię legendarnego pogańskiego kapłana, 
króla i maga). Uważał się za potomka 
Azów, nordyckich bogów znanych z 
mitologii skandynawskiej. Na podstawie 
neopogańskiego rytuału wymyślił obrzęd 
ślubny dla członków SS. Zaprojektował 
też pierścień z trupią czaszką, wręczany 
wyróżniającym się esesmanom. Wiligut 
szybko awansował. W listopadzie 1934 
roku osiągnął stopień SS - Oberführera, 
a wiosną 1935 roku został przeniesiony 
do Berlina. W 1936 roku awansowany do 
stopnia SS - Brigadeführera. Wilgutowi 
powierzono kierowanie wydziałem raso-
wym SS, ale został też osobistym doradcą 
Himmlera. W 1939 roku nieprzychylni 
mu oficerowie odkryli jego austriacką 
tajemnicę. Dowiedzieli się o leczeniu w 
zakładzie psychiatrycznym. Wiligut miał 
również słabość do nadużywania alko-
holu. Ostatecznie wszystkie te czynniki 
przeważyły na jego niekorzyść. Himmler 
nie mógł sobie pozwolić na utratę prestiżu 
swego stanowiska i Wiligut musiał odejść 
z SS. W 1940 roku wrócił do Austrii. Po 
II wojnie światowej wrócił do Niemiec, 
gdzie wkrótce 3 stycznia 1946 roku zmarł 
w zapomnieniu w miejscowości Arolsen.

Genezy romansu nazistowskich Niemiec 
z okultyzmem upatrywać trzeba, jak 
wykazał Nicolas Goodrick - Clarke, w 
rosnącej po wojnie prusko - austriackiej 

z 1866 roku świadomości etnicznej i na-
rodowej. Był to proces charakterystyczny 
dla Europy tamtych czasów, ale wśród 
ludności niemieckiej przyjął wyjątko-
wo nacjonalistyczny sznyt. Wówczas 
wykrystalizowała się koncepcja tak 
zwanego pangermanizmu oraz ariozofii. 
Ta ostatnia, wypracowana przez Guido 
von Lista i Jörga Lanz von Liebenfelsa, 
łączyła w sobie eugenikę, agresywny 
darwinizm społeczny, antykatolicyzm 
i antysemityzm. Elementy te legły u 
podstaw nazistowskich wizji supremacji 
wybranej przez Boga rasy białych arian, 
którą promowali też ewolucjoniści tacy 
jak Ernst Krause, Otto Ammon, Ludwig 
Wilser czy Ludwig Wöltmann w pracach 
z przełomu XIX i XX wieku. Do tego 
należy jeszcze dołożyć czerpanie pełnymi 
garściami z teozofii Heleny Bławatskiej, 
tradycji europejskiego okultyzmu, religii 
orientalnych oraz elementów satanizmu. 
Swojego rodzaju pomostem pomiędzy 
XIX -wiecznym okultyzmem a organi-
zacjami funkcjonującymi w strukturach 
NSDAP był Zakon Germański oraz 
Towarzystwo Thule. W obu tych jed-
nostkach prowadzono zaawansowane 
badania nad genealogią germańskiego 
ludu, wywodząc go od legendarnych 
Ariów, ponadto poszukiwano Świętego 
Graala, Włóczni Przeznaczenia oraz 
lokalizacji mitycznych lądów, Atlantydy 
i Lemurii. Szczególnie pod koniec lat 20 
- tych oraz w następnej dekadzie moda, 
czy też mania na wszelką metafizykę 
skutkowała wysypem proroctw wskazu-
jących na Niemcy jako „lud wybrany”. 
Adolf Hitler natomiast był rysowany 
jako nowy Bóg. Różne „zbiegi okolicz-
ności”, jak przewidziany w proroctwie 
„awans” Hitlera na kanclerza oraz pożar 

Reichstagu miały ogromny wpływał na 
nastroje społeczne. Na początku lat 30 - 
tych utworzono nawet Front Duchowy, 
skupiający różnego rodzaju magów, 
wróżbitów, chiromantów i okultystów. 
W niejednym przypadku stali się oni 
wyroczniami dla takich osobistości jak 
przywódca SA Ernst Röhm, czy Rudolf 
Hess, który to zlecał magom przygoto-
wywanie mu mikstur, dzięki którym miał 
spłodzić syna. Dobra passa dla magów 
nie trwała jednak długo, ponieważ już w 
marcu 1933 roku aresztowano nadwor-

nego wróżbitę Hitlera, Eryka Hanussena. 
Zdelegalizowano Towarzystwo Thule, a 
innych przedstawicieli nadprzyrodzone-
go fachu uwięziono albo wygnano poza 
granice Rzeszy.

Ostoją dla wszelkiej maści okultystów 
lub też zwykłych szarlatanów był „dwór” 
Heinricha Himmlera, który stał się dla 
nich istnym mecenasem. Reichsführer 
SS, wraz z najwyższymi notablami Trze-
ciej Rzeszy celebrował rozmaite rytuały 
wzorowane na wagnerowskich operach 
w owianym wątpliwą sławą zamku 
Wewelsburg. W specjalnej komnacie w 
podziemiach zamku stał też okrągły ka-
mienny stół, nawiązujący do legend króla 

Artura. W 1935 roku powstało ponadto 
Towarzystwo Badawcze nad Pradziejami 
Spuścizny Duchowej, Niemieckie Dzie-
dzictwo Przodków (niem. Ahnenerbe), 
które prowadziło badania archeolo-
giczne, etnograficzne, antropologiczne, 
historyczne oraz „nadprzyrodzone” jak 
chociażby wspomniane poszukiwania 
Włóczni Przeznaczenia. Prócz tego, 
już po wybuchu II wojny światowej, 
najważniejsze osobistości Rzeszy jak 
i sam Hitler często radzili się wróżbi-
tów w kluczowych ze strategicznego 
punktu widzenia kwestiach, jak choćby 
wyznaczenie daty niemieckiej agresji na 
Francję, Belgię i Holandię oraz kampanię 
przeciwko ZSRR. Horoskopy i rzekomo 
rozszyfrowane proroctwa Nostradamusa 
były drukowane w specjalnych czasopi-
smach propagandowych i rozrzucane za 
liniami frontu, by podkopać morale prze-
ciwników. Strona aliancka nie była zresz-
tą dłużna nazistom, werbując do swojego 
kontrwywiadu różnej maści wróżbitów, 
którzy produkowali analogiczne pisma, 
szmuglowane na tereny okupowane. 
Poza tym marynarka wojenna oraz lot-
nictwo Trzeciej Rzeszy korzystały z usług 
astrologów i radiestetów. Organizacja 
Ahnenerbe brała również udział w maka-
brycznych doświadczenia na więźniach 
obozów koncentracyjnych, które często 
miały ezoteryczne podłoże, graniczące z 
obłędem, natomiast ich wartość nauko-
wa była zerowa. Na potrzeby budowy 
nowego ładu i totalitarnej propagandy 
opracowano cały leksykon symboli. 
Zaczerpnięto je od starożytnych kultur 
klasycznych, mitologii germańskiej oraz 
kręgu cywilizacji orientalnych. Najpo-
pularniejszym symbolem, związanym z 

hitlerowskimi Niemcami była oczywiście 
swastyka, będąca jednocześnie jednym 
z najbardziej uniwersalnych symboli na 
świecie. Co ciekawe, jej dokładna geneza 
nie jest jasna, aczkolwiek występowała 
prawie na każdym kontynencie i można 
ją odnosić do kultu słońca, kierunków 
świata, żywiołów, mocy stwórczej; była 
również talizmanem przynoszącym 
szczęście i powodzenie w życiu. Swa-
styka nazistowska, rysowana w kolorze 
czarnym w białym okręgu na czerwonym 
tle, była obrócona pod kątem 45° z ramio-
nami zwróconymi w prawo. Jej prostota 
miała niewyobrażalną moc, w którą 
wielu bezwzględnie wierzyło. Innymi 
symbolami, często wykorzystywanymi 
przez nazistów były m.in. podwójna bły-
skawica SS oznaczająca szczęście, runa 
Othala, symbol Hitlerjugend, runa Tiwaz, 
symbol SA, pierścień Totenkopfring, 
czy charakterystyczny gest rzymskiego 
pozdrowienia. 
Starogermańska symbolika była rów-
nież wykorzystywana przy masowych 
obrzędach. Miała ona oddziaływać bez-
pośrednio na masy, udowadniając potęgę 
ludu germańskiego i jego wyższości nad 
innymi rasami. Jasnowidze i okultyści 
towarzyszyli nazistom do samego końca. 
Temat zaangażowania nazistów w magię 
i kontakty z mocami nadprzyrodzonymi 
jest skrajnie kontrowersyjny, ale jedno-
cześnie niezwykle fascynujący. Zbyt 
wiele jest dowodów, żeby ignorować 
okultystyczne zainteresowania więk-
szości czołowych figur Trzeciej Rzeszy. 
Odbijało się to na każdym aspekcie 
funkcjonowania nazistowskiej machiny: 
począwszy od przebudowy historii świata 
na podstawie instrumentalnie traktowa-
nych dzieł historycznych oraz znalezisk 
archeologicznych, przez symbolikę i ry-
tuały, którymi przesycone było ówczesne 
życie codzienne, aż po motywy agresji 
na poszczególne państwa. Uznawanie 
jednak słabości do ezoteryzmu za głów-
ne motywacje stojące za powstaniem i 
ekspansją Trzeciej Rzeszy byłoby wielką 
przesadą. Z drugiej strony, dyskredyto-
wanie całej historii byłoby niewłaściwe. 
Jednakże jednoznaczna ocena wpływów, 
jakie okultyzm miał na funkcjonowanie 
Trzeciej Rzeszy jest niemożliwa do jed-
noznacznego rozstrzygnięcia.

Krzysztof Kowsz

Karl Maria Wiligut  austriacki okultysta, 
nazywany „Rasputinem Himmlera”.  

Był jednym z najważniejszych 
okultystów  SS.

Guido List (1848 - 1919) austriacki pisarz, 
jeden z prekursorów idei będących 
okultystycznymi źródłami nazizmu.

Jörg Lanz von Liebenfels (1874 - 1954) 
austriacki zakonnik i publicysta, uczeń 

Guido Lista, założyciel czasopisma 
„Ostara”, w którym publikował teorie 

antysemickie i volkistowskie.

W 1933 roku Karl Maria Wiligut wstąpił  
w szeregi SS i przyjął pseudonim 
„Weisthor” (imię legendarnego 

pogańskiego króla, kapłana i maga). 
Uważał się za potomka Azów, nordyckich 

bogów znanych z mitologii skandynawskiej.

Ostatnia Świątynia Hitlera w Wałbrzychu, w której podobnie jak na zamku w Wawelsburgu dokonywano inicjacji członków SS.

Karl Maria Wiligut zaprojektował pierścień 
z trupią czaszką, wręczany wyróżniającym 

się esesmanom, zwany Pierścieniem 
Totenkopfring (niem. Pierścień z czaszką).
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          Wędrowanie  „Szlakiem słynnych  postaci”

BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ul. Chrobrego 26 w Lubsku.
PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 19 maja 2021r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 43.400,00 złotych. Wadium wynosi 4.000 
złotych. Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 
7821 w terminie do 14 maja 2021r. Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. użytkowej 57,35 m2 usytuowanego na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego, dwukondygnacyjnego, częściowo podpiwniczonego położonego przy ul. Chrobrego 26 
w Lubsku w zabudowie zwartej. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni i pomieszczeń przynależnych stanowiących: wc o pow. 0,90 m2 oraz komórki lokatorskiej o pow. 20,04 m2 położonej na parterze. Lokal wyposażony jest w następujące instalacje: 
elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną. Brak ogrzewania. Lokal o podstawowym standardzie do kapitalnego remontu (zły stan podłóg, instalacje wewnętrzne, stolarka okienna i drzwiowa do wymiany). Wejście do lokalu od strony ul. Chrobrego. 
Budynek przy ul. Chrobrego 26 objęty jest postanowieniami decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żarach z dnia 18.08.20014r. nakazującej wyłączenie w całości z użytkowania niższej części budynku mieszkalnego (załącznik nr 1 
do ogłoszenia o przetargu).Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje z jednoczesną sprzedażą gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym i trzema budynkami niemieszkalnymi, oznaczonego działką 131 o powierzchni 558 m2 w udziale 19/100 
położonego w obrębie 3 miasta Lubsko przy ul. Chrobrego 24-26. Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1R/00027967/9. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz zobowiązań (dział III i IV księgi wieczystej wolny 
od wpisów). Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Gmina Lubsko nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte zbywanego lokalu.

*
BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr 13/9 obręb 0001 miasta Lubsko (przy ul. Moniuszki).

PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 19 maja 2021r. o godz. 10:15 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).Cena wywoławcza w drugim przetargu wynosi 65.000,00 złotych. Wadium wynosi 6.000 złotych. 
Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 
w terminie do 14 maja 2021r. Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 13/9 o pow. 2.228 m2 położona jest w Lubsku, przy ul. Moniuszki (obręb 1). Działka posiada kształt nieregularny zbliżony do wielokąta, niezagospodarowana, 
porośnięta jest trawą i pojedynczymi drzewami owocowymi . Ukształtowanie powierzchni terenu nie jest płaskie (duża deniwelacja terenu w kierunku ul. Gdańskiej). Działka częściowo ogrodzona siatką i częściowo bloczkami betonowymi z długim 
i wąskim wjazdem od ul. Moniuszki. Na terenie działki wzdłuż betonowego ogrodzenia znajduje się gruz i pozostałości po fundamencie na długości ok. 65 m. Możliwość przyłączenia do sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, 
gazowej i telekomunikacyjna. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem: 
RIIIb – pow. 753 m2, RIVa – pow. 80 m2 oraz RIVb – pow. 1.395 m2 - grunty orne. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko przedmiotowa działka posiada zapis: tereny o funkcji mieszkalno – 
usługowej. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00050346/0. Nieruchomość wolna 
jest od obciążeń i zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostwo 
Powiatu Żarskiego. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Lubsko z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytku, różnicy w 
powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny 
koszt Kupującego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 15.03.2021r.

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

* WARUNKI PRZETARGU:* WARUNKI PRZETARGU: Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze powinny  Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze powinny 
dodatkowo przedłożyć dokumenty niezbędne do ich reprezentowania tj. aktualny (ważny 3 m-ce) wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, zgodę właściwych organów statutowych na nabycie dodatkowo przedłożyć dokumenty niezbędne do ich reprezentowania tj. aktualny (ważny 3 m-ce) wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, zgodę właściwych organów statutowych na nabycie 
nieruchomości objętej przetargiem. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymagane w formie pisemnej). Osoby będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia nieruchomości objętej przetargiem. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymagane w formie pisemnej). Osoby będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia 
pisemnej zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Wadium wniesione pisemnej zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Wadium wniesione 
przez wyłonionego w wyniku przetargu nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zwraca się w godzinach otwarcia kasy lub przelewem na wskazany przez nich rachunek bankowy, przez wyłonionego w wyniku przetargu nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zwraca się w godzinach otwarcia kasy lub przelewem na wskazany przez nich rachunek bankowy, 
niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia lub zakończenia przetargu. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia lub zakończenia przetargu. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu 
zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu 
i terminie, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie polega zwrotowi. Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn. i terminie, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie polega zwrotowi. Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn. 
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Lubsko. Przetarg odbędzie się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września Wewnętrznych. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Lubsko. Przetarg odbędzie się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Szczegółowa informacja udzielana jest w Wydziale Infrastruktury Szczegółowa informacja udzielana jest w Wydziale Infrastruktury 
i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lubsku – Ratusz (p. 26) lub pod nr tel. 68 457-61-27, 457-61-23. Ogłoszenie zostało opublikowane na gminnej stronie internetowej www.bip.lubsko.pl oraz na i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lubsku – Ratusz (p. 26) lub pod nr tel. 68 457-61-27, 457-61-23. Ogłoszenie zostało opublikowane na gminnej stronie internetowej www.bip.lubsko.pl oraz na 
stronie www.monitorurzedowy.pl.stronie www.monitorurzedowy.pl.
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27 marca 2021r. w 
Boguszowie-Gorcach 
wystartowała po raz pierwszy 
Otwarta Dolnośląska Liga w 
zapasach kobiet.

Dwie najmłodsze zawodniczki z lub-
skiego klubu UKS ZST wystartowały w 

tym turnieju i obie stanęły na podium. Po 
emocjonalnych walkach Zuzanna Wrona 
zajęła w kategorii wagowej 40kg 2miejsce, 
a Amelia Słomkowska w kategorii wagowej 
50kg miejsce 3. Niebawem dziewczęta z tej 
grupy wiekowej wystartują w kolejnych 
zmaganiach ligowych.

K.S.

W rozgrywkach o mistrzostwo V Ligi 
w pierwszej grupie, która walczy o 
awans do IV Ligi UKTS Olimpia Lub-
sko 13 marca wygrała z Zorzą Mozów 
10:3. Olimpia wystąpiła w składzie: 
Artur Skrzypczak, Jacek Stawiski Do-
minika Lesiak, Adam Kamiński, trener 
Lech Bogdan. Oprócz Olimpii Lubsko 
w grupie walczącej o awans znalazły 
się drużyny z Otynia, Łęknicy, Mozo-
wa i Szprotawy. Z kolei w Sulechowie 
28 lutego i 7 marca odbyła 4 i 5 runda 
zielonogórskiej Klasy A. Nasz zespół 
zagrał na średnim poziomie i druży-
nowo zajmuje 5 miejsce. Olimpia wy-
stąpiła w składzie: Kazimierz Rzepka, 
Piotr Chwiejczak, Sławomir Grzebyk, 
Paweł Czerniak oraz Zosia Kamińska. 
Tabela po 5 rzutach: 1. KS JOFRAKU-
DA III Świebodzin, 2. UKS SPARTA-
KUS II Otyń, 3. FIBER IV Nowogród 
Bobrzański, 4. ZKS VII Zielona 
Góra, 5. UKTS OLIMPIA Lubsko, 6. 
FIBER V Nowogród Bobrzański, KS 
JOFRAKUDA II Świebodzin, FIBER 
VI Nowogród Bobrzański, ZKS VIII 
Zielona Góra, UKS SPARTAKUS III 
Otyń, ZKS IX Zielona Góra, 12. UKS 
TRÓJKA Sulechów, 13. KS POGOŃ II 

Wschowa. Rozgrywki Klasy A i V Ligi 
są współfinansowane przez Starostwo 

Powiatowe w Żarach i Gminę Lubsko.
M. Sienkiewicz

Zdzisław Szukiełowicz to w Kożucho-
wie niemal legenda. Pasjonat historii 
tego miasta, regionalista, społeczny 
opiekun zabytków Kożuchowa, pre-
zes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Kożuchowskiej, przewodnik, miejski 
radny. Pod koniec lat 90 - tych z jego 
inicjatywy powstała Izba Regionalna 
mieszcząca się w Baszcie Krośnień-
skiej. Na co dzień Zdzisław Szukieło-
wicz pracuje na Zamku w Kożuchowie 
jako przewodnik PTTK i oprowadza 
turystów po pięknym kożuchowskim 
zamku oraz miejscowym lapidarium. 
Zamek w Kożuchowie wzniesiony 
został na miejscu dawnego grodu, w 
północno - zachodniej części miasta, 
na przełomie XIV i XV wieku przez 
Piastów Głogowskich. Składał się on 
z murów kurtynowych otaczających 
prostokątny dziedziniec, wolnostoją-
cej, kwadratowej wieży w jego połu-
dniowo - zachodnim narożniku oraz 
prostokątnego, piętrowego budynku 
mieszkalnego, przylegającego do 
wschodniego muru. Całość założenia 
otaczała fosa, stanowiąca pozostało-
ści fortyfikacji grodowych. Wjazd, 
w postaci przerzuconego przez fosę 
mostu zwodzonego, znajdował się od 
strony miasta. Zamek włączony został 
w miejski system obronny, składający 
się z podwójnego pierścienia murów, 
zbudowanych z kamienia polnego. 
Do początku XVI wieku zamek sta-
nowił rezydencję książęcą. Następnie 
przeszedł jako lenno w ręce królów 
polskich: Jana Olbrachta, Zygmunta 
I Starego i Zygmunta II Augusta. W 
tym okresie zamek został rozbudowany 
przez wzniesienie na osi wjazdu, przed 
murem kurtynowym, budynku bram-
nego. W XVII wieku zamek przeszedł 
w ręce prywatnych właścicieli i stał się 
siedzibą możnych rodów. Około 1685 
roku zamek dostali karmelici i urządzili 
w nim swój klasztor. Obiekt został 
wówczas gruntownie przebudowany, 
w celu dostosowania go do nowych po-
trzeb. Karmelici rozbudowali zamek, 
dostawiając do murów kurtynowych od 
strony dziedzińca dwa nowe skrzydła: 
od północy i zachodu. Powiększyli 
także budynek bramny, przedłużając 
go ku wschodowi. Powstała w ten 
sposób czteroskrzydłowa zabudowa z 
kwadratowym dziedzińcem pośrodku i 
wieżą wtopioną w skrzydło zachodnie. 
Wieża została nadbudowana partią 
ośmioboczną i zwieńczona baroko-
wym hełmem. W 1705 roku karmelici 
wznieśli kaplicę, przylegającą do zam-
ku od strony południowo - zachodniej 
W 1810 roku nastąpiło rozwiązanie 
klasztoru karmelitów w Kożuchowie. 
Klasztor - zamek przeszedł w po-
siadanie miasta, które przekształciło 
go na zbrojownię i oddało na cele 
wojskowe. W trzeciej ćwierci XIX 
wieku zamek przejęła w posiadanie 
miejscowa gmina ewangelicka, która 
w 1897 roku. wzniosła na miejscu 
kaplicy większy kościół. Zamek, nie 
zniszczony w czasie działań drugiej 
wojny światowej, początkowo był 
użytkowany częściowo na mieszkania 
prywatne, a częściowo jego pomiesz-
czenia wykorzystywał miejscowy 
klub sportowy. Kościół - kaplicę nadal 
użytkowali ewangelicy. Następnie w 
latach sześćdziesiątych rozpoczęto 

adaptować obiekt dla potrzeb spo-
łeczno - kulturalnych. Kompletny jego 
remont na dom kultury i bibliotekę 
przeprowadzono w latach 1976 - 1984. 
Obecnie zamek posiada trzy dwukon-
dygnacyjne skrzydła, nakryte dachami 
czterospadowymi. Wieża, wtopiona w 
skrzydło zachodnie, wychodzi ponad 

dach tylko jedną kondygnacją i nakryta 
jest dachem namiotowym. Zamek 
otacza sucha, lecz stosunkowo dobrze 
zachowana fosa.

Lapidarium w Kożuchowie należy do 
jednego z najlepiej zachowanych zespo-
łów rzeźby nagrobnej w Polsce. Powsta-
ło w latach 70 – tych na terenie byłego 
cmentarza protestanckiego, na którego 
założenie gmina ewangelicka dostała 
pozwolenie w 1634 roku. Lapidarium 
w Kożuchowie to świadectwo epok, w 
których powstawały. I dowód biegłości 
pracujących w okolicy kamieniarzy. 
Cmentarz Św. Trójcy, zlokalizowany 
na Przedmieściu Żagańskim, ten po-
nadhektarowy teren otoczono wysokim, 
ceglanym murem. Każdy z nagrobków z 
płyt jest niezwykle wartościowy. Jednak 
z jeszcze jednego względu lapidarium 
jest ważne. Często przyjeżdżają tutaj po-
tomkowie dawnych mieszkańców mia-
sta i szukają śladów swoich przodków. I 
są zachwyceni stanem lapidarium, gdyż 
spodziewali się wszystkiego najgor-
szego. Które z zabytków w lapidarium 
kożuchowskim jest najcenniejsze? 
Zdaniem przewodnika Zdzisława Szu-
kielowicza są to płyty epitafijne XVI – 
XVIII wieczne zwłaszcza te figuralne, 
czyli prezentujące postacie zmarłych. 
Jak stwierdził jeden z archeologów - to 
prawdziwy Rolls - Royce. Zwłaszcza 
te z kościoła św. Jakuba ze wsi Długie 
koło Szprotawy. Najstarszym obiektem 
kożuchowskiego lapidarium jest XVII 
- wieczna, zbudowana tuż przy bramie 
głównej kaplica. Pełniła ona również 
funkcję zboru, po tym, jak w 1635 roku 
protestanci utracili swój dom modlitw, 

co podyktowane 
było przyczynami 
natury politycznej i możliwościami 
finansowymi gminy ewangelickiej 

w tym czasie. W ciągu XVIII wieku 
powstało 16 kaplic grobowych, fun-
dowanych przez bogate mieszczańskie 
rodziny protestanckie. Zespół ten 
tworzą obiekty wolnostojące oraz typu 
arkadowego, nawiązujące architekturą 
m.in. do średniowiecznych budowli 
Campo Santo i późniejszych z terenu 
Saksonii i Turyngii. Najstarszym obiek-
tem kożuchowskiego lapidarium jest 
XVII - wieczna, zbudowana tuż przy 
bramie głównej kaplica. Na dawnym 
cmentarzu znajduje się 283 płyt nagrob-
nych (renesansowych, barokowych i 

rokokowych). Ich różnorodne kształty, 
kompozycje, motywy dekoracyjne i 
inskrypcje, stanowią ciekawe świadec-
two epok w których powstawały. Są też 
dowodem bardzo wysokiego poziomu 
kożuchowskich rzeźbiarzy, porówny-
walnych z współczesnymi im pracow-
niami we Wrocławiu i Nysie. W 2017 
roku w lecie w lapidarium pracowali 
kamieniarze z Wrocławia, odnawiali 
nagrobki, zmieniali tablice i malowali 
gotyckie litery. Na razie odnowili jedno 
epitafium, ale jest to rzeczywiście naj-
lepiej wyglądający element lapidarium. 
Przygotowanie tej tablicy ma znaczenie 
dla lapidarium symboliczne. Odnowie-
nie nastąpiło z inicjatywy wywodzącego 
się z Kożuchowa Martina Matzkego, 
który zasponsorował tę inwestycję, 
aby ponowny blask odzyskał grób 
jego pradziadków. Średnio odnowienie 
jednego epitafium będzie kosztowało 
około 10 tys. złotych. W lapidarium 
można zobaczyć przepiękne epitafium 
upamiętniające Edwarda Matthaüsa 
skarbnika sądu okręgowego, urodzo-
nego 1 sierpnia 1818 roku, zmarłego 7 
marca 1897 roku i jego żony Augusty 
Matthaüs z domu Mündel urodzonej 19 
kwietnia 1827 roku, zmarłej 30 maja 
1902 roku. Na epitafium jest cytat z 
Ewangelii Mateusza 5:8 „Błogosławieni 
czystego serca, albowiem oni Boga 
oglądają”. W lapidarium znajduje się 
również epitafium ostatniego właścicie-
la zamku w Kożuchowie Sebastiana von 
Zedlitza, obecnie jednak także czeka 
ono na renowację. 

Krzysztof Kowsz

Śladami opiekuna kożuchowskiego lapidarium – Zdzisława Szukiełowicza

Zdzisław Szukiełowicz pracuje 
na zamku w Kożuchowie jako 
przewodnik PTTK i oprowadza 

turystów po pięknym kożuchowskim 
zamku oraz miejscowym lapidarium. W 
2020 roku został uhonorowany przez 
wicewojewodę Brązowym Medalem 

„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Zdzisław Szukiełowicz jest autorem kilku książek dotyczących 
historii miasta Kożuchowa m.in. „Zamek w Kożuchowie – rys 

historyczny”, oraz „Mury obronne Kożuchowa”.

Zamek w Kożuchowie - przepiękna warownia Piastów 
głogowsko - żagańskich wybudowana w XIII - XIV wieku.

Zdaniem Zdzisława Szukiełowicza najcenniejszymi epitafiami w kożuchowskim lapidarium są płyty epitafijne figuralne 
z XVI – XVIII wieku prezentujące postacie zmarłych. Jak stwierdził w rozmowie ze mną, to prawdziwy Rolls – Royce, 

jeżeli chodzi o epitafia. Na zdjęciu epitafia figuralne z kościoła św. Jakuba ze wsi Długie koło Szprotawy.

Średnio odnowienie jednego epitafium 
kosztuje około 10 tys. złotych. Na razie 
odnowiono tylko jedno epitafium, które 

wygląda rewelacyjnie. Odnowienie 
nastąpiło z inicjatywy wywodzącego 
się z Kożuchowa Martina Matzkego, 
który zasponsorował tę inwestycję, 

aby ponowny blask odzyskał grób jego 
pradziadków.

W lapidarium możemy, również podziwiać epitafium Emmy i Gustava Kloss, 
kto wie - może to jakaś dalsza rodzina naszego najsłynniejszego agenta z 
czasów II wojny światowej Hansa Klossa, czyli filmowego agenta J -23.

PINGPONGOWE WIEŚCI

Od lewej: Artur Skrzypczak, Jacek Stawiski, Dominika Lesiak, Adam Kamiński, 
trener Bogdan Lech

Po prawej Piotr Chwiejczak w akcji

UKS ZST LUBSKO Dziewczyny wraz z trenerem Kazimierzem Słomkowskim

BRAWO NASZE 
ZAPAŚNICZKI!

Poniżej zamieszczamy trenerski dwugłos z 
naszych gminnych "Grand Derby", które odbyły 
się na Górzyn Arena 3 kwietnia, a zakończyły 
się wygraną Kado 1:0. Oto, co po meczu po-
wiedzieli trenerzy: Kado Górzyn- Karol Wide-
rowski i Budowlanych Lubsko- Robert Ściłba:
Karol Widerowski: Z mojej perspektywy 
zasłużenie wygraliśmy. Mieliśmy swój plan, 
który konsekwentnie realizowaliśmy, za co 
duży szacunek dla chłopaków i tak naprawdę 
nie pozwoliliśmy - oprócz dwóch stałych frag-
mentów - zagrozić Budowlanym naszej bramce. 
Nie było to jakieś szczególne widowisko, ale 
koneserzy na pewno coś wyciągnęli dla siebie, 
a jeżeli chodzi o wyróżnienia, to zdecydowanie 
- cały zespół. Tworzyliśmy prawdziwy monolit.
Robert Ściłba: Mecz był bardzo słabym widowi-
skiem, zwłaszcza w pierwszej połowie. Nie szło 

grać w piłkę, bo ona była więcej w powietrzu 
niż na ziemi.
Kado nastawiło się na bardzo proste środki, czyli 
długa piłka, wywalczenie autu, a na tym boisku, 
aut to jak rożny, bramkę straciliśmy właśnie po 
rożnym. Z jednej strony to bardzo prymitywny 
sposób na granie, ale z drugiej oddaję Karolowi 
dobranie odpowiedniego sposobu gry do boiska 
i do kadry, która była mocno osłabiona. 
Jeżeli chodzi o mój zespół, to niestety nie 
udźwignęliśmy ciężaru derbów, nie potrafiliśmy 
odnaleźć się na bardzo specyficznym wąskim 
boisku, nasz model gry po prostu nie funkcjo-
nował w tych warunkach .
Druga połowa była nieco lepsza, zmiana usta-
wienia przyniosła lepszą sytuację, strzały, dwa 
z nich Siwika, bramkarz Górzyna sparował na 
słupek, jedna setka Kozła ... To wszystko za 

mało na Kado, które bardzo zmotywowane 
grało na pograniczu faulu, a moim zdaniem po 
jednym ze wślizgów Karol Łyczko powinien 
obejrzeć „czerwony kartonik” .
Pozostaje nam uznać porażkę, pogratulować 
Górzynowi zwycięstwa, przełknąć gorycz 
przegranej bitwy i w sobotę wyjść po komplet 
punktów.
Warto wspomnieć o zamieszaniu covidowym, 
to, że część drużyn gra, kilka drużyn nie gra, 
sytuacja ta nieco dekoncentruje .
Do wyróżnienia Siwik, który nie bał się brać gry 
na siebie, oddawać strzały i dośrodkowywać. 
Dobra zmiana Oliasza.
No cóż tym razem lepsze Kado, tak to bywa 
w meczach derbowych, ale jesienią może być 
zupełnie odwrotnie. 

I.G.

DERBY DLA KADO

Kolejny stały fragment gry pod bramką gospodarzy.
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- Internet przecież od lat jest narzę-
dziem wykorzystywanym do wielu 
form komunikacji czy właśnie roz-
grywania wirtualnych pojedynków 
m.in. szachowych. Jak wytłumaczyć 
więc ten obecny, olbrzymi wzrost za-
interesowania szachami i jakie jeszcze 
czynniki mają na to wpływ, oprócz 
oczywiście pandemii?
- Bardzo duży wpływ na obecną po-
pularność szachów ma emitowany w 
telewizji serial „Gambit Królowej” (m.in. 
z Marcinem Dorocińskim), którego oglą-
dalność przeszła wszelkie oczekiwania. 
Z uwagi na fakt, że tematem przewodnim 
jest dziewczyna grająca w szachy, serial 
ma szeroką gamę odbiorców, którzy z 
powodu pandemii muszą przebywać w 
domu i szukają różnych form rozrywki. 
A biorąc jeszcze pod uwagę fakt, że w 
szachy w Polsce z różnym skutkiem gra 
około 3.000.000 ludzi, to mamy jasne 

wytłumaczenie tej tendencji. Ostatnio 
oglądałem relację z turnieju online, z 
udziałem czołówki światowej na kana-
le Eurosport 2, który po raz pierwszy 

pokazał szachy. A przecież tego rodzaju 
stacja komercyjna nie relacjonuje wy-
darzeń sportowych, jeśli nie ma z tego 
tytułu zysków reklamowych. To kolejny 

dowód na wzrastający trend szachowy. 
Grać w szachy online można bezpłatnie 
jako gość w jakimś wybranym portalu. 
Polega to na tym, że proponujesz nową 
partię z wybranym trybem, zapraszasz 
innych do gry lub przyjmujesz ofertę 
z dostępnej listy zawodników. Możesz 
grać w klasyczne szachy z komputerem, 
przyjaciółmi, przypadkowymi graczami 
albo utworzyć nowy turniej dla szachi-
stów odpowiednich dla siebie. Mogą to 
być zawodnicy z różnych części świata i 
to wszystko na żywo – szachy mają język 
uniwersalny. Jeśli zdecydujesz się na 
jakiś program szachowy, to możesz kon-
figurować kontrolę czasu i siłę gry kom-
putera szachowego w różnych stopniach, 
od łatwiejszego do trudniejszego. Dzięki 
temu poziom partii może zostać dopa-
sowany do twoich umiejętności. Można 
też prowadzić treningi ze sztuczną inte-
ligencją lub treningi online z wybranym 
trenerem. Tutaj przytoczę jeszcze pewne 
opracowania z Twitcha, którego szachy 
podbijają. Już teraz są chętniej oglądane 
od Overwatcha czy TFT. Według Twit-
chTracker i SullyGnome, czyli serwisów 
analizujących ruch na najpopularniejszej 
platformie streamingowej, szachy mają 
teraz większą oglądalność niż kilka 
czołowych eksportowych tytułów - Te-
amfight Tactics czy Rainbow Six: Siege. 
Szachy są prawdziwym fenomenem na 
Twitchu i na przestrzeni roku jest to jeden 
z najbardziej rozwijających się tytułów 
na tej platformie. Obecnie TwitchTracker 
plasuje szachy na 20 miejscu, ze średnią 
dzienną oglądalnością na poziomie 22-
23 tys. Wzrost popularności to zasługa 
wspomnianego wcześniej serialu oraz 
turnieju PogChamps 3, gdzie oglądali-
śmy zmagania popularnych streamerów, 
a także obecności szachowych mistrzów 
na Twitchu. Arcymistrz Hikaru Naka-
mura stał się - można tak powiedzieć - 
twarzą szachów wśród sympatyków gier. 
Zobaczymy, jak daleko zajdą szachy, 
bo fenomen tej gry miał się wyczerpać 
wraz z początkiem nowego roku, a tym-
czasem szachy cały czas rosną w siłę. 
Zobaczymy, czy przeskoczą takie tytuły 
jak Hearthstone czy nawet FIFA?

- Jeśli tego rodzaju sytuacja izolacji 
społecznej będzie się nadal utrzymy-
wać, to pojawią się zapewne jakieś 
nowe formy organizowania turniejów, 
które wpiszą się na stałe w szachowy 
kalendarz, dzięki m.in. nowoczesnym 
przekazom online.
- Obecnie, jak już wspomniałem, pro-
wadzone są różnego rodzaju turnieje 
w trybie online na różnych poziomach, 
dla różnych klas zawodników, w tym 
również turnieje czołówki światowej, 
gdzie niebagatelne nagrody są źródłem 
dochodu dla wielu graczy zawodowych. 
W internetowym turnieju, organizo-
wanym przez mistrza świata Norwega 
Magnusa Carlsena, jego rywalami było 
m.in. pięciu szachistów z czołowej 
dziesiątki rankingu FIDE. Pula nagród 
wynosiła 350 tysięcy euro. Zawodnicy 
siedzieli w domu i grali online, ale były 
przy tym pewne obostrzenia, jak np. ka-
mera monitorująca zawodnika - czy aby 
równolegle nie korzysta z programów 
komputerowych. Niedawno zakończył 
się klubowy Puchar Europy w szachach, 
grany online (mecze drużynowe). Dru-
żyna Poland Hussars zajęła czwarte 
miejsce. Jan Krzysztof Duda i Bartosz 
Soćko uzyskali najlepsze wyniki na 
pierwszej i trzeciej szachownicy. Zwy-
ciężyła niemiecka drużyna SF Deizisau 
e.V. Lubski Klub Szachowy CAISSA 
również planuje przeprowadzenie tur-
nieju online na poziomie krajowym w 
bieżącym roku.

- To dobrze, ale co po koronawirusie, 
jakie są dalsze plany dla szachistów z 
Lubska?
- To jest bardzo ważne pytanie. Na pew-
no, po ustaniu pandemii, wrócimy do 
organizowania turniejów skierowanych 
dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. 
Będziemy uczestniczyć w rozgrywkach 
w Polsce i za granicą. Zagramy również 
w lidze drużyną juniorów i seniorów. 
Przypomnę tylko nieskromnie, że dzię-
ki szachistom z Lubska zespół Forster 
Schachclub w rozgrywkach Landesligii 
zajmował w 2020 roku pozycję lidera z 
olbrzymią szansą na awans do Oberligii 
(pozostały dwa mecze). Z uwagi na 

pandemię zakończenie zaplanowano 
na maj br.
 
- W naszej gminie odbywały się cy-
kliczne turnieje, współorganizowane 
przez LKSz CAISSA. Uczniowie 
lubskich szkół osiągali wiele sukcesów 
m.in. na arenie wojewódzkiej. Jak w 
obecnej sytuacji można kontynuować 
ten progres?
- Nasz klub przy wsparciu władz Lubska 
prowadził zajęcia w dwóch przedszko-
lach. Przypomnę tylko, że szachy są 
obecne od kilku lat w szkołach jako 
przedmiot szkolny. Uczniowie z Lub-
ska w ubiegłych latach na poziomie 
szkół podstawowych zdobyli dwa złote 
medale, a szkoły średnie - pięć tytułów 
najlepszej szkoły w województwie 
lubuskim. To są sukcesy, którymi nie 
może się pochwalić np. Zielona Góra 
czy Gorzów Wlkp. Ale aby doprowadzić 
zawodnika do poziomu klasy krajowej 
czy światowej, należy pracować z nim 
od dziecka. Tylko wówczas ma szansę 
zaistnieć i odnosić sukcesy. Na nic zda 
się nawet wyjątkowy talent, jeśli za ty nie 
pójdzie systematyczna praca. A do tego 

wszystkiego potrzebne są nakłady finan-
sowe, wielka determinacja rodziców, 
samego zawodnika no i choć odrobina 
wspomnianego talentu. Zresztą tak samo, 
jak w innych dziedzinach sportu.

- Szachy były, są i będą obecne w spor-
towej rzeczywistości. Mamy wielkie 
tradycje, ale i wielkie nadzieje. Proszę 
o przybliżenie tych informacji.
- Tak, szachy w Polsce mają wieloletnie 
tradycje. Na podstawie wzmianek w 
literaturze zakłada się, że szachy dotarły 
do Polski w XII wieku, za panowania 
Bolesława Krzywoustego. Umiejętność 
gry w szachy uznawana była za zaletę i 
zyskała sobie wysoką rangę na dworze 
królewskim. W Europie szczególny 
rozkwit szachów rozpoczął się w XVI 
wieku. Współcześnie do jednych z 
najlepszych polskich szachistów nale-
żeli: Akiba Rubinstein i Bogusław Jacek 
Bednarski. Można powiedzieć, że do 
dzisiaj nikt nie powtórzył sukcesów Aki-
by Rubinsteina, który prym na świecie 
wiódł w okresie międzywojennym. Na 
Olimpiadzie Szachowej w Hamburgu 
w 1930, grając na pierwszej szachow-

nicy, poprowadził Polską 
reprezentację do zdobycia 
złotego medalu, osiągając 
przy tym niespotykany wy-
nik 15 z 17punktów. Z kolei 
Jacek Bogusław Bednarski 
był czołowym, polskim 
zawodnikiem w latach 60. 
i 70., reprezentował Pol-
skę na pięciu olimpiadach 
szachowych. Jako jeden z 
nielicznych grał jak równy 
z równym z najsilniejszy-
mi zawodnikami tamtego 
okresu. W latach dziewięć-
dziesiątych największym 
talentem polskich szachów 
był Marcin Kamiński, który 
jako junior zdobywał złote 
medale w Mistrzostwach 
Świata. Zapewne nie wszy-
scy o tym wiedzą i dla wielu 
będzie to zaskoczenie, ale 
obecnie szachy w Polsce 
są jedną z najchętniej upra-
wianych dyscyplin sporto-
wych. Pierwszeństwo ma 
piłka nożna, ale zaraz po 
niej jest ta królewska gra. 
Nie wszyscy także wiedzą, 
że na świecie mamy - po 
Rosji - największą ilość 

zarejestrowanych 
graczy. Można by rzec, że jesteśmy 
szachową potęgą. Największe sukcesy 
osiągamy w szachach juniorskich i 
młodzieżowych. Obecnie mamy dwóch 
zawodników w czołówce światowej (w 
pierwszej 30 – Jan Krzysztof Duda i 
Radosław Wojtaszek).

- Może trochę historii szachów i cieka-
wostek szachowych?
- Oczywiście, ale w największym skró-
cie, bo to bardzo obszerny temat. Według 

źródeł pisanych, gra ta pojawia się ofi-
cjalnie w Persji już w VI wieku naszej 
ery, do której „przywieziono” ją w darze 
od indyjskiego radży. Indyjska wersja zo-
stała w Persji przekształcona w kolejną, a 
po opanowaniu tego kraju przez Arabów 
uległa dalszym przemianom. Kolejna 
ewolucja nastąpiła po pojawieniu się gry 
w Europie. Nastąpiły wówczas zmiany 
najbardziej przypominające współczesną 
grę w szachy (zmieniono reguły gry, 
dopracowano zasady poruszania się 
bierek, pojawiły się dodatkowo: roszada, 
mat, promocja, itp). A teraz ciekawostki. 
Pierwsza szachownica z wyraźnie za-
znaczonymi polami białymi i czarnymi 
pojawiła się w Europie w 1090 roku. 
Zasada, aby pionek w swoim pierwszym 
ruchu mógł ruszyć do przodu o dwa pola, 
pojawiła się w Hiszpanii w 1280 roku. W 
XV wieku promocja pionka po to, aby 
mieć więcej niż jedną królową uznawana 
była za niestosowną, ponieważ symboli-
zowała cudzołóstwo. W XVII wieku w 
Hiszpanii i we Włoszech pionek mógł 
być promowany tylko na królową, we 
Francji i Niemczech tylko na figurę, 
którą się straciło. Obecnie obowiązu-
jące reguły zostały ostatecznie przyjęte 
podczas pierwszego międzynarodowego 
turnieju, który odbył się w Londynie w 
1851 roku. Za pierwszy oficjalny mecz o 
tytuł mistrza świata uważa się rozegrany 
w 1886 roku, w którym Wilhelm Steinitz 
pokonał Johannesa Zukertorta. Pierwsze 
szachowe mistrzostwa świata kobiet 

odbyły się w 1927 roku. Wygrała je Vera 
Menchik. Pierwszy zegar szachowy zo-
stał wynaleziony przez Thomasa Wilso-
na w 1883 roku. Zegar jaki znamy dziś, z 
przyciskiem, został skonstruowany przez 
Veenhoffa w 1900 roku. Wcześniej np. w 
londyńskim turnieju używane były jesz-
cze piaskowe klepsydry. Partia rozegrana 
w 1861 roku pomiędzy Anderssen'em a 
Kolisch'em była pierwszą w historii par-
tią, gdzie wprowadzono czas pojedynku. 
Polak Stanisław Ulam był współautorem 
pierwszego szachowego programu 
komputerowego. Powstał on w 1956 
roku. Komputer Deep Blue - stworzony 
przez IBM - toczył pojedynki z mistrzem 
świata arcymistrzem Garri Kasparowem. 
Pierwszy w 1996 roku wygrał człowiek, 
a w rewanżu rok później wygrał kom-
puter, ale dopiero w szóstej partii (do 
tej pory istnieje teoria, że w 1997 roku, 
wbrew regulaminowi, podczas gry doko-
nywano poprawek w oprogramowaniu 
przez czołowych programistów świata 
i wybitnych arcymistrzów). Najdłuż-
sze zadanie szachowe dotyczyło mata 
w 290 ruchach. „Wykombinował” je 
Otto Blathy. Z pozycji startowej mamy 
osiem sposobów, aby dać mata w dwóch 
ruchach i 355 sposobów w trzech ru-
chach. Liczba możliwych posunięć w 

pierwszych czterech ruchach to (uwaga!) 
318.979.564.000!!!

- Co uprawianie sportu szachowego 
daje dzieciom, czego się uczą?
- Powiem hasłowo tak: naucz dziecko 
grać w szachy, a w życiu nie będzie 
miało problemów. I nie jest to slogan, 
tylko poparte wieloma badaniami spo-
łecznymi stwierdzenie. Wpływ nauki 
gry w szachy na rozwój intelektualny 
i emocjonalny dzieci i młodzieży jest 
bezsporny. Rozwój zainteresowań: dzieci 
poznają nową dyscyplinę, której istotą 
jest samodzielne, logiczne rozumowanie, 
łączące poszczególne elementy w całość. 

Aktywność twórcza: specyfika gry w 
szachy wyklucza powielane traktowanie 
tego zagadnienia. Dziecko samo kreuje 
wydarzenia na szachownicy i ponosi 
odpowiedzialność swoich decyzji w 
postaci wyniku rozgrywki. Rozwijanie 
pamięci i uwagi: główną umiejętnością 
w szachach jest zdolność zreasumowania 
każdej pozycji w sposób dynamiczny, 
w kategoriach najważniejszych jej 
elementów. Myślenie logiczne i wy-
obrażeniowe: ludzie często kierują się 
psychicznymi obrazami rzeczywistych 
doznań zmysłowych. Gra szachowa ten 
rodzaj myślenia rozwija najpełniej. Dla 
dziecka szachownica często przeradza 
się w pole bitwy, a figury szachowe stają 
się baśniowymi rycerzami. To wyzwala 
chęć do nauki i zdrowej rywalizacji z 
innymi zawodnikami. Rozwój pozytyw-
nych sfer osobowości: szachy wykształ-
cają poczucie obiektywizmu, uznawanie 
prawd innych ludzi. Uczą tolerancji i re-
akcji na niepowodzenia. Konsekwencja 
i wytrwałość w działaniu: dzieci, mające 
styczność z szachami inaczej podchodzą 
do porażek, z reguły ponownie starają się 
rozwiązać problem, będący przyczyną 
niepowodzenia i czynią to do skutku. 
Ich rówieśnicy (niegrający w szachy) 
zazwyczaj rezygnują z wykonania zada-
nia lub obniżają skalę trudności. Aspekty 
wychowawcze: można rozpatrywać je w 
kategoriach nagrody i kary. 

- Na koniec wróćmy do planów, zdając 
sobie sprawę z ograniczeń, które niesie 
obecnie za sobą pandemia. Zapewne 
do ich realizacji niezbędna była, jest i 
będzie współpraca z władzami samo-
rządowymi i lokalnymi instytucjami. 
- Od wielu lat współpraca z włodarza-
mi Lubska układa się bardzo dobrze. 
Obecny Burmistrz Pan Janusz Dudojć 
również przychylnym okiem patrzy na 
działalność klubu szachowego. Nasza 
siedziba mieści się w Lubskim Domu 
Kultury, gdzie sekcja prowadzona jest 
przez bardzo doświadczonego trenera 
szachowego Mariusza Kucharskiego. 
Mam nadzieję, że nowy Dyrektor LDK 
Pan Paweł Skrzypczyński, również 
podejmie z nami konstruktywną współ-
pracę. Naszą działalność można śledzić 
na: www.caissa.cba.pl i facebook: lubski 
klub szachowy caissa.

- Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych 
sukcesów.

Rozmawiał M. Sienkiewicz

Przed pandemią przyzwyczajeni byliśmy do szybkiego tempa życia. Nagle wszystko zwolniło, a nawet wyhamowało. Ale nie w przestrzeni 
wirtualnej. Jednym z zaobserwowanych fenomenów jest dynamiczne zainteresowanie szachami. Notowane są rekordowe liczby 
zawodników i obserwatorów turniejów. Powstają nowe filmy i seriale. Nie tylko o ten aktualny aspekt królewskiej gry postanowiliśmy 
zapytać prezesa Lubskiego Klubu Szachowego CAISSA a zarazem wicemistrza Polski weteranów Waldemara Szylko, który jest aktywnym 
uczestnikiem tych zdarzeń

JESTEŚMYJESTEŚMY
SZACHOWĄSZACHOWĄ
POTĘGĄPOTĘGĄ

Arcymistrz Hikaru Nakamura stał się 
twarzą wśród sympatyków gry online

Emisja tego serialu spowodowała 
wzrost zainteresowania szachami

Największym sukcesem Waldemara Szylko w ostatnich latach było 
zajęcie II miejsca w mistrzostwach Polski weteranów

Podczas tzw. „Szachowego Wimbledonu” Jan Krzysztof Duda zremisował 
w pojedynku z mistrzem świata Magnusem Carlsenem

Nasi szachiści reprezentujący zespół Forster Schachclub prowadzą obecnie w Landeslidze

Zawodnicy LKSz „Caissa” w Polanicy Zdroju przy pomniku największego, polskiego szachisty  
Akiby Rubinsteina

Dwukrotni złoci medaliści Lubskiej Olimpiady Młodzieży w kategorii szkoły podstawowe

Na Gali Sportu Polsatu zwyciężył Robert 
Lewandowski, a Jan Krzysztof Duda zajął 

12 miejsce
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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 4 (363) 2021 r.

Poziomo: 1. Znane biuro  podró-
ży, 7. Uznane dzieła mistrzów, 8. 
Rolnicza osada, 9. Śniadaniowe 
kiełbaski, 10. Uczta pierwszych 
chrześcijan, 11.Pojemnik na 
śmieci, 14. Imię najlepszego 
skoczka z Wisły, 17. Raj dla dzi-
kich zwierząt Afryki, 19. Ratuje 
ostarżonego, 20. Rodzaj spraw-
dzianu, 21. Niezbędny do życia, 
22. Czubek buta, 23. Dawniej w 
Indiach obyczaj palenia wdów, 
24. Samochód, 27. Starożytne 
państwo semickie w Mezopo-
tamii, 31. Przeciwnik, konkurent, 
32. Łęcka z "Lalki", 33. Wiano, 
34. Tytułowa bohaterka tragedii 
Eurypidesa, córka Agamemnona 
i Klitemestry, 35. Kurza mama.
Pionowo: 1. Napój z migdałów, 
2. Tarasuje ruch, 3. Drewniane 
naczynie z klepek na mleko, 4. 
Gatunek herbaty, 5. Kalebasa, 
6. Imię Czerkawskiego, hokeisty, 
12. Wieś w woj. wielkopolskim, 
13. Skupienie się wielu ele-
mentów w jedną całość, 15. 
Odchudzająca, lekkostrawna, 
16. Zasadzka, sieć, 18. Cicha 
mowa, 23. Pasożyt samotnik, 
25. Przepaść, uskok, 26. Dział 
omitologii zajmujący się bada-
niem ptasich jaj, 28. Zbieranie 
datków, 29. Zdarta miotła, 30. 
Ofiara, wsparcie.

1

8

10

14 15 16

19

20

23

32

34

27

30

28 29

31

33

35

24 25 26

22

21

11

9

12 13

17 18

2 3

7

4 5 6 Litery z kratek ze strzałką 
wpisane w kolumnę obok 
krzyżówki dadzą rozwiązanie, 
które należy przesłać na adres 
redakcji do 30 kwietnia br.

Rozwiązaniem krzyżówki z nr 3/362 ML jest hasło: "DO DRZWI PUKA WIOSNA".
Nagrody wylosowali: Janina Janczuk z Górzyna, Krzysztof Sobuś z Lubska, Teresa Pawluszkiewicz z Lubska. 
Gratulujemy i zapraszamy do redakcji po odbiór nagród.

NAGRODY KSIĄŻKOWE UFUNDOWAŁA

KSIĘGARNIA ALP
Renata i Przemysław Jędryczkowscy

68-300 Lubsko
Krakowskie Przedmieście 3 
tel. 68 457 36 76
Godziny otwarcia:
Pn.-Pt. 1000 - 1800 Sb. 1000 - 1400

- ARTYKUŁY SZKOLNE I BIUROWE
- GALANTERIĘ PAPIERNICZĄ
- ARTYKUŁY PIŚMIENNICZE
- WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE
- PODRĘCZNIKI SZKOLNE

- USŁUGI KSERO
- ZABAWKI DLA DZIECI
- AKCESORIA ARTYSTYCZNE,
   PLASTYCZNE   I DEKORACYJNE
- UPOMINKI I PREZENTY

W OFERCIE M.IN. POSIADAMY:

SZEROKI ASORTYMENT,
ATRAKCYJNE CENY,
WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE
ORAZ MIŁA I PROFESJONALNA
OBSŁUGA
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

NASZE WALORY
TO PRZEDE WSZYSTKIM:

Po trzech ciężkich walkach finalistka 
najważniejszej imprezy zapaśniczej 
w kraju Roksana Korzyszczak UKS 
ZST Lubsko wywalczyła 7 miejsce. 
Mistrzostwa Polski Juniorek odbyły 
się w Chełmie i zgromadziły 87 naj-

lepszych zawodniczek z całego kraju. 
Trzeba zaznaczyć, że Roksana była 
jedną z najmłodszych uczestniczek 
Mistrzostw Polski.
BRAWO ROKSANA!

K.S.

KREW, POT I ŁZY!

Roksana Korzyszczak wywalczyła 7 miejsce Mistrzostw Polski Juniorek

W dniach 26-28.03.2021r. w Raciborzu 
rozegrano Puchar Polski Juniorów Młod-
szych w zapasach, stanowiący eliminację 
do Mistrzostw Polski. W turnieju star-
towało 187 zawodników z 53 klubów. 
Mateusz Płoski po 5 walkach wywalczył 
8m. i awansował do finału najważniejsze-
go turnieju w kraju, który zaplanowany 
jest na koniec czerwca. W jego kategorii 
wagowej startowało 22 zawodników z ca-

łego kraju. Ponadto awans do Mistrzostw 
Polski wywalczyli Cyprian Pawliczuk, 
Wiktor Grabowski i Stanisław Troczyń-
ski oraz Nikodem Bobryk, który awans 
wywalczył na wcześniejszym Pucharze 
Polski - wszyscy UKS ZST Lubsko. 
Zawody odbyły się na trzech matach z 
podziałem na grupy, bez publiczności w 
pełnym reżimie sanitarnym.

K.S.

MATEUSZ PŁOSKI W FINALE 
MISTRZOSTW POLSKI W ZAPASACH 


