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 POLI TYK A  POLITYKA 

29 kwietnia 2021 roku 
w sali widowiskowej 
Lubskiego Domu 
Kultury, odbyła się XXX 
sesja zwyczajna Rady 
Miejskiej w Lubsku. 

Po otwarciu sesji przez Prze-
wodniczącego Rady w pierwszej 
kolejności Radni głosowali nad 
przyjęciem wniosku Burmistrza 
Lubska w sprawie wycofania z 
porządku obrad sesji uchwały w 
sprawie połączenia samorządo-
wych instytucji kultury Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy im. 
Komisji Edukacji Narodowej w 
Lubsku i Lubskiego Domu Kul-
tury w Lubsku w jedną instytucję 
kultury.
Wniosek został przyjęty jednogło-
śnie 13 głosami ZA, nieobecny 1 
radny.

Następnie sprawozdanie z prac w 
okresie międzysesyjnym przed-
stawił Burmistrz Lubska, który 
przypomniał, że Gmina Lubsko 

jest 4 miesiące po wyjściu z Progra-
mu Postępowania Naprawczego i 29 
dni po zakończonym pozytywnym 
wynikiem audycie przeprowadzonym 
na zlecenie Ministerstwa Finansów 
przez Dyrektora Izby Administracji 
Skarbowej w Zielonej Górze z wy-
wiązywania się przez Gminę Lubsko z 
warunków umowy pożyczki zawartej 
20 października 2020 roku ze Skar-
bem Państwa. 

Następnie Burmistrz poinformował o 
złożeniu Regionalnej Izbie Obrachun-
kowej w Zielonej Górze sprawozdania 
z wykonania budżetu Gminy Lubsko 
za 2020 rok, a także sprawozdania 
Rb-NDS o nadwyżce (ewentualnym 
deficycie) jednostki samorządu te-
rytorialnego za I kwartał 2021 roku, 
z którego wynika, że Gmina Lub-
sko zrealizowała plan dochodów w 
29,49%, wydatków w 28,27%. Gmina 
za trzy miesiące 2021 roku uzyskała 
nadwyżkę w wysokości 6,3 mln zł, 
przy planie zabezpieczenia kwoty na 
spłatę kredytów i pożyczek na cały 
2021 rok w wysokości 3,67 mln zł. 
Stan zadłużenia z tytułu kredytów i 

pożyczek na koniec marca 2021 roku 
wyniósł 51,63 mln zł.

Burmistrz poinformował także o 
• pozyskanym przez Gminę Lubsko 
dofinansowaniu ze środków Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
w wysokości 1 mln zł na adaptację 
I piętra budynku przy al. Wojska 
Polskiego 2a, a także w ramach pro-
gramów Lubuska Baza Sportowa i Lu-
buska Baza Turystyczna adekwatnie 
70 000 zł i 80 000 zł na przebudowę 
boiska ze sztuczną nawierzchnią przy 
ul. Sportowej oraz budowę Centrum 
Informacji Turystycznej nad zalewem 
Karaś.
• przyznanym Powiatowi Żarskiemu 
dofinansowaniu w ramach Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 
878 832 zł do projektu przebudowy 
drogi 1127F w miejscowości Mokra.
1. Zorganizowanym w dniu 19 
kwietnia 2021 roku Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników LWiK Sp. 
z o.o. z Lubska, na którym podjęto 
uchwałę w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki, co ma 
związek z przekazaniem LWiK przez 

Gminę Lubsko aportem kwoty 1 500 
000 zł, którą Spółka przeznaczy na 
opracowanie dokumentacji projek-
towej w zakresie budowy / przebu-
dowy sieci wodociągowej od strefy 
w Górzynie, przez ul. Błotną do ul. 
Poznańskiej, w ul. Poznańskiej i ul. 
Krakowskie Przedmieście, a także 
częściowo na roboty budowlane w 
tym zakresie.

Informacje z działań podejmowanych 
w ostatnim miesiącu przedstawili 
przewodniczący poszczególnych 
komisji Rady Miejskiej. 

Następnie przystąpiono do podejmo-
wania uchwał. Jako pierwszą podjęto 
jednogłośnie 14 głosami za uchwałę 
w sprawie przyznania medalu 30-lecia 
samorządu terytorialnego 1990-2020, 
w której Rada zarekomendowała 
przyznanie medali Panom Stanisła-
wowi Czahajdzie oraz Romanowi 
Kowalczykowi.
Pan Stanisław i Pan Roman wzięli 
udział w sesji. Burmistrz Lubska 
Janusz Dudojć oraz Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Lubsku Artur 
Bondarenko przekazali odznaczonym 
medal, dyplom i kwiaty, dziękując 
za wkład, jaki wnieśli w budowanie 
lubskiej samorządności.

Po dokonaniu odznaczeń, Radni dalej 
głosowali za uchwałami:
• w sprawie wyrażenia zgody na odstą-
pienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy najmu
uchwała podjęta została 12 głosami 

za, nieobecnych 2 radnych;
• w sprawie wyrażenia zgody na odstą-
pienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy
uchwała podjęta została 14 głosami 
za;
• w sprawie wyrażenia zgody na odstą-
pienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy najmu
uchwała podjęta została 14 głosami 
za;
• w sprawie ustalenia wzoru nowego 
wniosku o ustalenie prawa do dodatku 
mieszkaniowego oraz ustalenia wzoru 
deklaracji o dochodach gospodarstwa 
domowego
uchwała podjęta została 14 głosami 
za;
• w sprawie rozpatrzenia petycji w 
sprawie poparcia Rządu Tymczasowej 
Rady Stanu Narodu Polskiego Spo-
łecznego Komitetu Konstytucyjnego
uchwała podjęta została 14 głosami 
za;
• w sprawie zmiany uchwały budżeto-
wej Gminy Lubsko na rok 2021
uchwała podjęta została 14 głosami 
za;
• w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia pomiędzy 
Województwem Lubuskim a Gmi-
ną Lubsko w sprawie wzajemnej 
współpracy i współdziałania w celu 
przygotowania Wstępnego Studium 
Planistyczno – Prognostycznego w 
ramach II etapu naboru do programu 
Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej 
Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 
2028 roku dla projektu: „Rewitaliza-
cja linii nr 275 na odcinku Bieniów – 

Lubsko wraz z budową przystanków 
w m. Budziechów, Jasień i Bieszków”;
uchwała podjęta została 14 głosami za.

Po głosowaniu uchwał Dyrektor 
Lubskiego Domu Kultury Pan Paweł 
Skrzypczyński przedstawił propo-
zycję, by nowej instytucji kultury, 
która powstanie z połączenia LDK 
i Biblioteki nadać imię Jana Raka, 
sławnego mieszkańca Lubska, świa-
towej renomy humanisty, pierwszego 
łużyckiego poety, przedstawiciela 
najmniejszego słowiańskiego narodu, 
czyli obecnie naszych sąsiadów zza 
Nysy Łużyckiej.
Uchwała w tej sprawie będzie podej-
mowana podczas majowej sesji Rady 
Miejskiej w Lubsku.

W ramach interpelacji i zapytań 
radnych, Robert Słowikowski złożył 
pisemną interpelację w sprawie re-
montu nawierzchni drogi gminnej ul. 
Lipowej.
W sprawach różnych R. Słowikow-
ski zwrócił się do obecnych na sesji 
radnych powiatowych z prośbą o 
interwencję w sprawie naprawy dróg 

powiatowych w gminie Lubsko, 
w szczególności ul. Kilińskiego i 
Głowackiego. 
Odpowiadając Elżbieta Haściło 
poinformowała o zrealizowanych 
w ostatnim czasie w Lubsku zada-
niach powiatowych. W sprawie 
przywołanych ulic przekazała, że 
Powiat zorganizował spotkanie w 
terenie z wykonawcą robót, ale ten 
się nie zgłosił. Sprawa jest jednak 
w toku załatwiania.

Radny Mirosław Firuta podzię-
kował za posprzątanie parku 
miejskiego. Zwrócił uwagę na 
nieprzejezdność odcinka ścieżki 
łączącej Lubsko z zalewem No-
winiec. W odpowiedzi Burmistrz 
poinformował, że ścieżka została 
już naprawiona.

Pani Zdzisława Wierzbicka sołtys 
Dłużka podziękowała za uprząt-
nięcie gałęzi przy drodze, zapytała 
także o chodnik w Dłużku.

M.K.

XXX SESJA ZWYCZAJNA
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU

Robert Słowikowski Radny RM w 
Lubsku przedstawił interpelację w 
sprawie naprawy dróg gminnych 
i powiatowych na terenie gminy 

Lubsko.

Paweł Skrzypczyński dyrektor LDK 
przedstawił propozycję nadania 

nowej instytucji Kultury, która ma 
powstać z połączenia LDK i Biblioteki 

w Lubsku nazwę  z imieniem  
Jaka Raka.

▲▼ XXX sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Lubsku, która odbyła się w sali widowiskowej Lubskiego Domu Kultury 
w dniu 29 kwietnia 2021 roku

Od prawej: Teresa Matyszczyk Biegła Rewident oraz Jan Łyko Prezes Kancelarii Biegłych Rewidentów Auxilium Sp. z 
o.o. w Sulechowie, Janusz Dudojć Burmistrz Lubska, Marcin Gołębiewski Prezes Zarządu PGKiM, Anna Szatkowska 

Główna Księgowa PGKiM, Edmund Giedrowicz członek Rady Nadzorczej PGKiM oraz Andrzej Wojciechowski Zastępca 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGKiM. Badanie sprawozdania finansowego PGKiM w Lubsku Sp. z o.o. za 2020 

rok przez niezależnego biegłego rewidenta zakończyło się pozytywnym wynikiem.

Od prawej: Leszek Bartyzel Przewodniczący Rady Nadzorczej PGKiM, Teresa Matyszczyk Biegła Rewident oraz Jan 
Łyko Prezes Kancelarii Biegłych Rewidentów Auxilium Sp. z o.o. w Sulechowie, Janusz Dudojć Burmistrz Lubska.

BIEGLI REWIDENCI ZBADALI 
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
PGKIM ZA 2020 ROK
W dniu 28 kwietnia 
2021 roku odbyło 
się posiedzenie 
Rady Nadzorczej 
Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w 
Lubsku Sp. z o.o. z 
udziałem Burmistrza 
Lubska Janusza Dudojcia 
oraz Prezesa i Bieglej 
Rewident z Kancelarii 
Biegłych Rewidentów 
"AUXILIUM" Sp. z o.o. w 
Sulechowie.

Biegli przeprowadzili badanie spra-
wozdania finansowego PGKiM za 
2020 rok, na które składa się bilans, 
rachunek zysków i strat oraz informa-
cja dodatkowa.

Zdaniem biegłych rewidentów:
- sprawozdanie finansowe przekazuje 
rzetelny i jasny obraz sytuacji mająt-
kowej i finansowej Spółki PGKiM, 
- zostało sporządzone na podstawie 
prawidłowo i zgodnie z ustawą o 
rachunkowości prowadzonych ksiąg 
rachunkowych,
- jest zgodne co do formy i treści z 
obowiązującymi Spółkę przepisami 
prawa i jej statutem.

Spółka za rok obrotowy 2020 osią-
gnęła zysk zarówno na działalności 
operacyjnej (podstawowej – ze sprze-
daży), jak i na całkowitej działalności. 
Również wskaźniki ekonomiczno-fi-
nansowe przedstawiają bardzo dobre 
wartości, co potwierdza dobrą kon-
dycję PGKiM oraz stabilną pozycję 
Spółki na rynku.

Biegli rewidenci podkreślili, że osią-
gnięte wyniki, to efekt rzetelnej pracy 
pracowników, skuteczności Zarządu 
oraz dobrej i efektywnej współpracy z 
Radą Nadzorczą oraz Zgromadzeniem 
Wspólników.

M.K

Wojewoda Lubuski 
ponownie wyznaczył 
nowy termin wyborów 
uzupełniających do Rady 
Miejskiej w Lubsku w 
okręgu wyborczym nr 
5. Wybory odbędą się 
13 czerwca 2021 roku. 
Kalendarz wyborczy 
przedstawia się 
następująco:

M.K.

WYBORY 
UZUPEŁNIAJĄCE 
DO RADY MIEJSKIEJ 
W LUBSKU – 13 
CZERWCA 
2021 ROKU

Data wykonania czynności wyborczej Treść czynności

do dnia 8 czerwca 2021r. zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w 
Zielonej Górze II zamiaru głosowania 
korespondencyjnego przez wyborców 
podlegających w dniu głosowania 
obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub 
izolacji w warunkach domowych

11 czerwca 2021r. o godz. 24:00 zakończenie kampanii wyborczej

12 czerwca 2021r. przekazanie przewodniczącemu obwodowej 
komisji wyborczej spisu wyborców

13 czerwca 2021r.w godz. 7:00 -21:00 przeprowadzenie głosowania

Treść zarządzenia Wojewody 
Lubuskiego z dnia 28 kwietnia 2021 roku 

zmieniającego zarządzenie w sprawie 
zarządzenia wyborów uzupełniających 
do Rady Miejskiej w Lubsku dostępna 

jest na stronie bip.lubsko.pl
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13 maja 2021 roku w 
Niepublicznej Szkole 
Podstawowej w Mierkowie 
odbyło się spotkanie 
z udziałem czterech 
chłopców, uczniów 
szkół z gminy Lubsko, 
którzy 22 kwietnia 2021 
roku dokonali w okolicy 
Mierkowa odkrycia 
artefaktów ciałopalnego 
pochówku. 

Chłopcy: Korneliusz Kowal z SP3, 
Marcel Biedniak i Mateusz Hoc z NSP 
w Mierkowie, Alexander Adamski z NSP 
w Lubsku, a także Pan Bartosz Łapa 
nauczyciel historii w NSP w Lubsku 
przyjęli gratulacje i podziękowania oraz 
upominki od Burmistrza Lubska Janusza 
Dudojcia, Lubuskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków Barbary Bieli-
nis-Kopeć, Lubuskiego Kuratora Oświa-
ty Ewy Rawy, archeologa Oddziału 
Lubuskiego Stowarzyszenia Naukowego 
Archeologów Polski Aliny Jaszewskiej, 
dyrektorów szkół.
Zebrani zgodnie podkreślali, że chłopcy 
mimo młodego wieku wykazali się czuj-
nością i odpowiedzialnością. 
Godną pochwały postawą wykazał się 
także Pan Bartosz Łapa, do którego 
chłopcy – czując, że znaleźli coś waż-
nego, zwrócili się o pomoc. To jest 
najlepszym świadectwem zaufania do 
nauczyciela, co z kolei dla pedagoga 
jest z pewnością samo w sobie ogromną 

nagrodą i uznaniem. 
Pan Bartek wykazał zachowanie mo-
tywujące dzieci, jak również rozwagę 
w poprowadzeniu tej sprawy. Jak sam 
mówi z podekscytowaniem – to wy-
darzenie jest niejako spełnieniem jego 
marzeń z dzieciństwa, kiedy chciał w 
życiu dorosłym zostać archeologiem. 
Został i jest nauczycielem - jak powie-
działa Kurator  Ewa Rawa– pełnym pasji 
i zaangażowania.
Archeolog pracująca przy wykopalisku - 
Alina Jaszewska wskazała, że to bardzo 
ważne odkrycie. Dzieci odkopały stary 
grób. Ceramika w nim odnaleziona na-
leży do grupy białowickiej Kultury Łu-
życkiej i datowana jest na wczesną epokę 
żelaza, okres halsztacki 1200-500 pne. W 
Wyniku przeprowadzonych dotychczas 
badań stwierdzono, że w XVIII – XIX 
wieku grób został prawdopodobnie 
obrabowany, gdyż nie znaleziono w 
nim urny. Być może był to grób dzie-
cięcy. Obok znaleziono inny grób. Z 
wykopaliska wydobyto 16 naczyń. Teraz 
prowadzone będą analizy antropologicz-
ne, które być może pozwolą ustalić, ile 
osób było złożonych w grobie, jakiej płci 
i w jakim wieku były te osoby, dlaczego 
umarły. Prawdopodobnie wyniki badań 
będą znane we wrześniu tego roku. W 
październiku archeolodzy przekażą 
do zapoznania się analizy i wnioski z 
prowadzonych badań. To, czy badania 
będą kontynuowane, zależy od decyzji 
konserwatorskiej.

M.K.

 POLITYKA  W GMI NI E 

W środę 28 
kwietnia 2021 
roku Burmistrz 
Lubska Janusz 
Dudojć gościł w 
lubskim ratuszu 
Posła na Sejm 
RP trwającej - IX 
kadencji Krystiana 
Kamińskiego. 

Głównym tematem dysku-
sji było przeciwdziałanie 
wykluczeniu komunika-
cyjnemu Lubska poprzez 
lobbowanie zadań budowy 
II etapu obwodnicy, a także 
powrotu kolei do Lubska.
Rozmawiano również o 
potrzebie zwiększenia ilości 
kursów autobusowych na 
trasie Lubsko-Zielona Gó-
ra-Lubsko. Ma to szczególne 
znaczenie dla studentów i 
osób pracujących, ale także 
mieszkańców Lubska, któ-
rzy mają potrzebę załatwie-
nia w Zielonej Górze np. 
spraw administracyjnych, 
czy zdrowotnych.

M.K.

Od 2021 roku rolnicy 
mogą składać wnioski 
o przyznanie dopłat 
bezpośrednich i 
obszarowych z PROW 
jedynie za pośrednictwem 
aplikacji eWniosekPlus. 

Oznacza to, że do rolników nie są przesy-
łane papierowe wnioski spersonalizowa-
ne. Nie ma także możliwości składania 
oświadczeń o braku zmian w stosunku 
do roku ubiegłego. 
Rolnicy, którzy nie mają komputera lub 
obawiają się, że sami nie poradzą sobie 
z procedurą, mogą liczyć na pomoc 
pracowników ARiMR (ul. Wrocławska 
3b w Lubsku). 
Wszelkie wątpliwości związane z wypeł-
nianiem wniosków można konsultować 
dzwoniąc pod bezpłatny numer infolinii: 
800 38 00 84 (w dni robocze w godz. 
7:00-19:00 oraz w soboty 10:00-16:00). 
W placówkach Agencji udostępnione 
zostały stanowiska komputerowe, przy 
których można wypełnić wniosek, a 
eksperci służą wsparciem w kwestiach 
technicznych. Ze względu na ogra-
niczenia wprowadzone w związku 
z COVID-19 zaleca się, aby rolnicy, 
którzy chcą odwiedzić biuro powiatowe, 

umówili się telefonicznie na konkretny 
termin (tel. do ARiMR w Lubsku: 68 
372 25 94). To pozwoli uniknąć kolejek 
i zadbać o bezpieczeństwo beneficjentów 
i pracowników ARiMR. 
Termin na złożenie wniosków o tego-
roczne dopłaty bezpośrednie oraz płat-
ności obszarowe finansowane z PROW 
(działania: rolnictwo ekologiczne, rolno-
-środowiskowo-klimatyczne dobrostan 
zwierząt, o przyznanie premii w ramach 
działania zalesieniowego; ONW; premie 
pielęgnacyjna i zalesieniowa) został, 
decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi Grzegorza Pudy, wydłużony do 17 
czerwca. 2021 roku. 
Wnioski będzie można składać jeszcze 
do 12 lipca br., z tym że za każdy dzień 
roboczy opóźnienia należna kwota 
płatności zostanie pomniejszona o 1 
proc. (z wyjątkiem przypadków, kiedy 
opóźnienie jest wynikiem działania siły 
wyższej lub wystąpienia nadzwyczaj-
nych okoliczności)
Więcej informacji: https://bit.ly/3uyqhrJ
Instrukcja wypełnienia wniosku: https://
bit.ly/3rWJmCy

M.K.

GOŚĆ RATUSZA - 
KRYSTIAN KAMIŃSKI 
POSEŁ NA SEJM RP

Burmistrz Lubska Janusz Dudojć (po prawej) 
rozmawiał z Posłem na Sejm PR Krystianem 

Kamińskim (po lewej) o tym, że budowa II etapu 
obwodnicy Lubska oraz powrót kolei do Lubska 

mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia 
zrównoważonego rozwoju gospodarczego i 

społecznego regionu.

WNIOSKI O DOPŁATY DLA ROLNIKÓW 
– SKŁADANE WYŁĄCZNIE PRZEZ 
INTERNET DO 17 CZERWCA 2021 ROKU

Termin składania wniosków w zakresie płatności bezpośrednich i dopłat 
obszarowych z PROW został wydłużony do 17 czerwca 2021 roku.

22 kwietnia 2021 roku Burmistrz Lub-
ska Janusz Dudojć gościł w ratuszu 
żołnierzy 361st CIVIL AFFAIRS 
BRIGADE, CIVIL AFFAIRS TEAM 
5737 stacjonujących w Żaganiu,
w składzie: CPT Allen, SSG Carvajal, 
SGT Nuttall.
Kapitan Allen zadeklarował chęć i 
gotowość współpracy w zakresie reali-
zacji inicjatyw społecznych w obszarze 

kultury, sportu, rekreacji. 
Goście Polskę i Polaków odbierają 
bardzo pozytywnie. Czują się tutaj bez-
piecznie. Spotykają się z serdecznością 
i akceptacją.
Burmistrz przedstawił sytuację Lubska, 
wskazał w jakich kierunkach rozwija 
się gmina, ale także z jakimi problema-
mi się boryka. Podkreślił, że sytuacja 
powodowana pandemią rodzi nowe 

problemy społeczne, wśród których 
jest pogłębiające się wyobcowanie 
dzieci, zanikająca umiejętność życia w 
grupie. Kiedy sytuacja wróci do normy 
potrzebne będą działania nakierowane 
na młodzież i dzieci, pobudzające je do 
aktywności i współdziałania. 
Żołnierze przedstawili swój innowa-
cyjny projekt, który wdrażają w życie 
w zakresie spotkań online z uczniami. 

Urząd podjął już w tym zakresie 
współpracę.
Burmistrz zapewnił o otwartości samo-
rządu oraz chęci nawiązania czynnej 
i aktywnej kooperacji. Podkreślił, że 
żołnierze są zawsze mile widzianym 
uczestnikiem gminnych wydarzeń i 
uroczystości, takich jak: święta pań-
stwowe, Dni Lubska, festyny.
Z wdzięczności za spotkanie Kapitan 

Allen przekazał Burmistrzowi "patch" 
(naszywkę) do munduru, oznaczającą 
przynależność do jednostki 361ST 
Civil Affairs Brigade, która w swojej 
grafice ma słońce symbolizujące Flo-
rydę. Oznaczenie odnosi się do wojsk 
pokojowych. Kapitan poprzez ten gest 
chciał podkreślić wagę sojuszu Polski 
i USA.

M.K.

AMERYKAŃSCY ŻOŁNIERZEAMERYKAŃSCY ŻOŁNIERZE
Z WIZYTĄ W LUBSKUZ WIZYTĄ W LUBSKU

Spotkanie Burmistrza Lubska z żołnierzami 361ST CIVIL AFFAIRS BRIGADE.
Od lewej: Rafał Pawłowski tłumacz, SGT Nuttall, major Patryk Stępniewski, CPT Allen, Janusz Dudojć Burmistrz Lubska, SSG Carvajal.

Burmistrz Lubska otrzymał od żołnierzy naszywkę do 
munduru 361ST Civil Affairs Brigade oraz naszywkę 11 

Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej z Żagania.

Czterech WSPANIAŁYCH i ON!

Dzieci odkopały stary grób. Ceramika w nim odnaleziona należy do grupy 
białowickiej Kultury Łużyckiej i datowana jest na wczesną epokę żelaza, okres 

halsztacki 1200-500 pne. 

Bohaterowie wydarzenia przyjęli gratulacje i podziękowania oraz upominki od Burmistrza Lubska Janusza Dudojcia, 
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Barbary Bielinis-Kopeć, Lubuskiego Kuratora Oświaty Ewy Rawy, 
archeologa Oddziału Lubuskiego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polski Aliny Jaszewskiej, dyrektorów szkół.

Korneliusz Kowal z SP3, Marcel Biedniak i Mateusz Hoc z NSP w Mierkowie, 
Alexander Adamski z NSP w Lubsku dokonali odkrycia artefaktów całopalnego 

pochówku.
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4 Maja Dniem Strażaka
Każdego roku, 4 maja, nasi strażacy 
obchodzą swoje święto. Jest to również 
data Międzynarodowego Dnia Strażaka. 
Święto zainicjował australijski strażak 
Edmondson z Melbourne na pamiątkę 
tragicznie zmarłych pięciu kolegów-
-strażaków, którzy zginęli w 1998 roku 
podczas próby ratowania życia i mienia. 
Po konsultacji ustalono termin święta 
na dzień wspominania św. Floriana w 
kościele katolickim, patrona wszystkich 
strażaków. W Polsce od 2003 roku 
Dzień Strażaka obchodzony jest jako 
święto zawodowe, ustanowione przez 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W tym 
dniu świętuje zarówno Państwowa, jak 
i Ochotnicza Straż Pożarna. Zasady etyki 
zawodowej funkcjonariuszy Straży: dla 
ratowania życia ludzkiego strażak, jest 
gotów zaryzykować swoje zdrowie, a 
w sytuacjach skrajnych nawet życie, 
zawsze jednak zachowaniem rozwagi; 
w działaniach ratowniczych strażak, 
traktuje wszystkie osoby równo, bez 
względu na ich rasę, narodowość, religię, 

poglądy polityczne, płeć, status społecz-
ny i inne różnice; strażak jest zawsze 
gotów do niesienia pomocy potrzebu-
jącym i reaguje na zjawiska przemocy i 
wszelkiej krzywdy; strażak okazuje na-
leżny szacunek zarówno przełożonym, 
kolegom, jak i podwładnym; mundur, 
w odbiorze społecznym to symbol 
bezpieczeństwa, zaufania i wyróżnie-
nia, zobowiązuje strażaka do godnego 
zachowania i wyglądu. Reprezentuje 
nie tylko osobę, ale i całą formację stra-
żacką; strażak, przystępuje do służby w 
dobrej kondycji psychofizycznej, gdyż 
wymaga tego odpowiedzialność za 
sprawne działanie w ratowaniu życia i 
mienia. Nigdy nie podejmuje służby pod 
wpływem alkoholu lub innych substan-
cji psychoaktywnych, które mogłyby 
ograniczyć jego sprawność i zaszkodzić 
bezpieczeństwu wykonywanych zadań; 
zdecydowaniu i skuteczności strażaka 
w działaniu ratowniczym powinna 
towarzyszyć wyrozumiałość wobec ra-
towanych i wrażliwość na ich potrzeby, 
biorąc pod uwagę, że miejsce katastrofy 

lub podobnego zdarzenia to miejsce 
czyjejś tragedii; strażak nie może wy-
korzystywać swojego zawodu do celów 
prywatnych, ani czerpać materialnych 
lub osobistych korzyści kosztem służby; 
strażak jako funkcjonariusz publiczny 
powinien wystrzegać się korupcji w 
każdej postaci oraz zwalczać wszelkie 
jej przejawy; strażak troszczy się o 
powierzone mu urządzenia, sprzęty czy 
materiały i wykorzystuje je zgodnie z ich 
przeznaczeniem; strażak, działa spraw-
nie, nie marnotrawiąc energii i czasu na 
działania pozorujące rzeczywistą pracę; 
strażak odpowiedzialnie korzysta z form 
komunikacji elektronicznej, tak aby nie 
zdyskredytować swojej formacji w opinii 
publicznej; troska o bezpieczeństwo 
innych nie powinna przesłaniać potrzeb 
własnej rodziny; strażak jako przełożony 
jasno określa swoje polecenia, zachowu-
je bezstronność w decyzjach, stwarza 
dogodne warunki rozwoju zawodowego 
podwładnych bez względu na płeć i 
uwzględnia różnice w ich uzdolnieniach 
oraz cechach osobowości; przełożony 

jest gotów wysłuchać podwładnego nie 
tylko w sprawach zawodowych, ale także 
osobistych, udzielając mu wsparcia z 
zachowaniem dyskrecji; przełożeni są 
świadomi, że scentralizowana, hie-
rarchiczna i rozkazodawcza struktura 
władzy właściwa formacji strażackiej 
stwarza możliwość nadużyć tej wła-
dzy; strażacy, ze względu na uznane 
wartości w służbie, atmosferę pracy, 
solidarność, lojalność i tradycję stanowią 
jedną wielką rodzinę. Dlatego wszyscy, 
przełożeni zaś szczególnie, troszczą 
się o poszkodowanych strażaków i ich 
rodziny; strażak dba o zachowanie auto-
rytetu przełożonego i odnosi się do niego 
z szacunkiem, w szczególności unika 
wyrażania pochopnych sądów i ocen 
o nim, a w przypadku niewłaściwego 
zachowania przełożonego zwraca mu 
uwagę w odpowiedniej formie; strażak 
zna historię swojej formacji kultywuje 
jej tradycję, odnosi się z pietyzmem do 
jej symboli oraz okazuje szacunek jej 
weteranom; w akcjach ratowniczych, 
w których zawodzą znane procedury 
i zasady etyki zawodowej, strażak 
postępuje zgodnie z doświadczeniem i 
własnym sumieniem. Podejmując oso-
biste decyzje w sprawach szczególnie 
trudnych, ma prawo oczekiwać wsparcia 
przełożonych; każdy strażak zobowią-
zany jest reagować w przypadkach, gdy 
naruszane są zasady etyki zawodowej; 
w przypadkach nieprzewidzianych 
zasadami etyki zawodowej, a wymaga-
jących moralnej decyzji, strażak kieruje 
się troską o nadrzędne wartości swego 
powołania i o podtrzymanie stopnia za-
ufania, jakim społeczeństwo darzy jego 
formację. Z okazji Święta Strażaka życzy-
my tyle samo powrotów, co wyjazdów!
Stop wypalaniu traw
Już od wielu lat przedwiośnie i wiosna 
to okresy, w których wyraźnie wzrasta 
liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele 
osób wypala trawy i nieużytki rolne, 
tłumacząc swoje postępowanie chęcią 
użyźniania gleby. Od pokoleń wśród 
wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, 
że spalenie trawy spowoduje szybszy 
i bujniejszy jej odrost, a tym samym 
przyniesie korzyści ekonomiczne. Jest 

to jednak całkowicie błędne myślenie. 
Rzeczywistość wskazuje, że wypalanie 
traw prowadzi do nieodwracalnych, 
niekorzystnych zmian w środowisku 
naturalnym – ziemia wyjaławia się, 
zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, 
naturalny rozkład resztek roślinnych 
oraz asymilacja azotu z powietrza. 
Do atmosfery przedostaje się szereg 
związków chemicznych będących truci-
znami zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. 
Wypalanie traw jest również przyczyną 
wielu pożarów, które niejednokrotnie 
prowadzą do wypadków śmiertelnych. 
Rocznie w tego rodzaju zdarzeniach 
śmierć ponosi kilkanaście osób. Obszary 
zeszłorocznej wysuszonej roślinności, 
która ze względu na występujące w tym 
czasie okresy wegetacji stanowi dosko-
nałe podłoże palne, co w zestawieniu z 
dużą aktywnością czynnika ludzkiego 
w tym sektorze skutkuje gwałtownym 
wzrostem pożarów. Za ponad 94% przy-
czyn ich powstania odpowiedzialny jest 
człowiek. W rozprzestrzenianiu ognia 
pomaga także wiatr. Osoby, które wbrew 
logice decydują się na wypalanie traw, 
przekonane są, że w pełni kontrolują 
sytuację i w razie potrzeby w porę zare-
agują. Niestety mylą się i czasami kończy 
się to tragedią. W przypadku gwałtownej 
zmiany kierunku, pożary bardzo często 
wymykają się spod kontroli i przenoszą 
na pobliskie lasy i zabudowania. Nie-
jednokrotnie w takich pożarach ludzie 
tracą dobytek całego życia. Występuje 
również bezpośrednie zagrożenie dla 
zdrowia i życia ludzi. Ci, którzy mimo 
wszystko chcą ryzykować, muszą rów-
nież liczyć się z konsekwencjami. Pożary 
nieużytków, z uwagi na ich charakter 
i zazwyczaj duże rozmiary, angażują 
znaczną liczbę sił i środków straży po-
żarnych. Każda interwencja to poważny 
wydatek finansowy. Strażacy zaanga-
żowani w akcję gaszenia pożarów traw, 
łąk i nieużytków w tym samym czasie 
mogą być potrzebni do ratowania życia i 
mienia ludzkiego w innym miejscu. Może 
się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi 
nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie 
będą naprawdę potrzebni. 

Opr. M.Sienkiewicz

KRONIKA STRAŻACKA
 W GMINIE  W GMI NI E 

KRONIKA POLICYJNA
W kwietniu funkcjonariusze KP Lubsko 
przeprowadzili 154 interwencje publiczne 
i 22 o charakterze tzw. „domowym”, czyli 
dotyczące przemocy domowej. Lubscy 
policjanci nałożyli 109 grzywien w dro-
dze mandatu karnego, zastosowano 19 
pouczeń, w 3 przypadkach skierowano 
sprawy do Sądu Rejonowego w Żarach. 
Wykroczenia dotyczyły w większości 
naruszenia przepisów wynikających ze 
stanu pandemii, na drugim miejscu zakłó-
cenia porządku i dalej bezpieczeństwo w 
ruchu drogowym. Odnotowano 11 kolizji, 
głównymi przyczynami były: nieustąpie-
nie pierwszeństwa oraz niezachowanie 
bezpiecznej odległości od poprzedza-
jącego pojazdu. Na gorącym uczynku 
popełnianych przestępstw zatrzymano 9 
sprawców, do tego 5 osób poszukiwanych 
do odbycia kary pozbawienia wolności. 
Trzy osoby doprowadzono do policyjnych 
pomieszczeń celem wytrzeźwienia.

*
Trwa ogólnopolska akcja „Jednośladem 
bezpiecznie do celu", której priorytetem jest 
zwrócenie uwagi użytkowników jednośla-
dów na istotne aspekty bezpieczeństwa 
ruchu drogowego oraz kształtowanie 
właściwych postaw i zachowania na dro-
dze. Wiosenna aura zachęca do spędzania 
wolnego czasu poza domem. Wraz ze 
zmianą pory roku na polskich drogach jest 
więcej miłośników jednośladów (motocy-
kli, motorowerów, rowerów). W trosce o ich 
bezpieczeństwo policja prowadzi kolejną 
ogólnopolską akcję informacyjno-eduka-
cyjną na rzecz bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. Priorytetem prowadzonych 
działań w ramach akcji „Jednośladem bez-
piecznie do celu” jest m.in. informowanie 
o konieczności przygotowania pojazdu 
do sezonu, eliminowanie i ograniczenie 
zagrożeń na drodze takich jak: nadmierna 
prędkość, kierowanie po spożyciu alkoholu, 
zły stan techniczny i brak obowiązkowe-
go wyposażenia pojazdu, promowanie 
bezpiecznych zachowań, poprawa wi-
doczności uczestników ruchu drogowego, 
korzystanie z elementów odblaskowych 
oraz używanie kasków ochronnych przez 
rowerzystów. W ostatnich latach liczba 
jednośladów na polskich drogach znacząco 
wzrosła. Niestety, wraz z jej wzrostem 
zwiększa się liczba wypadków drogowych 
z ich udziałem. Należy pamiętać, że użyt-
kownicy jednośladów są w grupie niechro-
nionych uczestników ruchu drogowego i w 
przypadku zdarzenia na drodze odnoszą 
najcięższe obrażenia. Apelujemy o roz-
wagę i rozsądek na drogach oraz o kulturę 
i życzliwość wobec innych uczestników 
ruchu drogowego. Młodym kierowcom 
przypominamy, że każdy z nas ma tylko 
jedno życie. Bezpieczeństwo nasze i innych 
użytkowników drogi jest ważniejsze od 
kilku chwil emocji za kierownicą.

*
Sezon letni sprzyja korzystaniu z rowerów, 
chętnie przesiadamy się z samochodów 
na jednoślady. Używając tego środka 
lokomocji pamiętajmy o podstawowych 
zasadach zabezpieczenia swego mienia. 
Kiedy wchodzimy do sklepu na przysłowio-
we 5 minut - przypnijmy rower za ramę do 
stojaka na rowery, a w koszyku lub bagaż-
niku nie pozostawiajmy toreb z zakupami 
czy portfeli. Złodziej na pewno skorzysta z 
łatwego łupu, jakim są tak pozostawione 
rzeczy. Przypominajmy również naszym 
dzieciom, aby używały zapięć i zabezpie-
czeń do rowerów wybierając się do kolegi, 
sklepu czy do szkoły. Jeśli decydujemy się 
zakupić rower warto także zaopatrzyć 
się w dobrego typu zapięcia. Możemy go 

również oznakować, w tym celu wystar-
czy zgłosić się do Komendy Powiatowej 
Policji w Żarach z dowodem zakupu oraz 
dowodem osobistym. Policjanci po zwery-
fikowaniu naszej tożsamości na podstawie 
ważnego dowodu osobistego, a następnie 
sprawdzeniu dokumentów zakupu roz-
poczną procedurę jego znakowania. Należy 
jednak pamiętać, że dane zgromadzone w 
ten sposób przez policjantów w rejestrze 
nie chronią przed kradzieżą, a jedynie po-
magają w szybszym znalezieniu naszego 
jednośladu w przypadku kradzieży.

*
Decydujesz się wpuścić do mieszkania 
obcą osobę? Zachowaj czujność, chwila 
nieuwagi i możesz stracić swoje oszczęd-
ności. Historie, jakie oszuści opowiadają 
pokrzywdzonym to tylko pretekst, aby 
wejść do naszego domu i zabrać nasze 
oszczędności. Oszuści, żeby wejść w po-
siadanie naszych oszczędności, wymyślają 
przeróżne rzeczy. Podają się za policjantów, 
pracowników poczty, gazowni, energetyki 
czy ubezpieczycieli. Opowiadają nam 
historie, które wydają się bardzo wiary-
godne, a wszystko po to, aby ustalić, czy 
mamy oszczędności, a następnie wejść 
w ich posiadanie. Apelujemy kolejny raz o 
ostrożność w kontakcie z osobami obcymi! 
Oszuści wykorzystują nasze dobre serce, 
uczciwość lub nieszczęście, które nas 
spotkało i okradają nas z oszczędności. 
O każdej próbie lub oszustwie należy bez 
zbędnej zwłoki poinformować policję, 
dzwoniąc na bezpłatny numer 112. Zgło-
szenie natychmiast po zdarzeniu zwiększa 
szanse na szybkie zatrzymanie oszustów. 
Pamiętaj! Jeśli musisz kogoś wpuścić do 
mieszkania, nie pozostawiaj go ani na 
chwilę samego; nie przekazuj żadnych 
pieniędzy, nawet na chwilę, osobom, 
które chcą ci powróżyć; nie przeprowa-
dzaj żadnych transakcji z akwizytorami i 
inkasentami; nie przechowuj w mieszkaniu 
dużych kwot pieniędzy - oszczędności 
lepiej umieścić w banku; podczas wizyt 
pracowników instytucji żądaj dokumentu 
potwierdzającego tożsamość (najlepiej 
zanim go wpuścisz do mieszkania, wykonaj 
telefon do instytucji, w której - jak podaje 
– pracuje).

*
Policja nigdy nie wysyła SMS-ów z polece-
niem płatności za nałożony mandat karny. 
Dokładnie tak samo, jak służba celna nie 
żąda w powiadomieniu tekstowym uregu-
lowania należności, a idąc dalej – dokładnie 
tak jak firmy kurierskie nie proszą o dopłatę 
do oczekiwanej przesyłki lub poniesienie 
kosztów za jej dezynfekcję. Bądźmy 
czujni! To nic innego jak próby oszustwa. 
Pomysłowość oszustów niejedną osobę 
może przyprawić o ból głowy. Przestępcy 
ciągle szukają nowych sposobów, aby 
praktycznie nie ruszając się z domu ograbić 
uczciwe osoby z oszczędności, a niekiedy 
także zaciągają pożyczki na ich koszt. Jak 
uchronić się przed takim bezprawnym 
działaniem? Przede wszystkim nigdy ale to 
nigdy nie klikać w linki przesłane z niewia-
domych źródeł. Szczególnie w ostatnim 
czasie policjanci z całej Polski otrzymują 
sygnały o wiadomościach SMS, w treści 
których adresaci proszeni są: o dopłatę do 
zamówionej paczki, o opłatę za dezynfek-
cję przesyłki, o wniesienie opłat celnych 
za przesyłkę, a także o uregulowanie 
należności za nałożony mandat karny. 
Taki właśnie SMS trafił ostatnio do jednej 
z mieszkanek powiatu sulęcińskiego. Na 
szczęście kobieta była świadoma, że ma 
do czynienia z oszustem i nie weszła w 
przesłany link. Zapewne gdyby to zrobiła, 

zostałaby przekierowana do witryny płat-
ności. Ta, choć do złudzenia przypominać 
może znane systemy płatnicze, jest skraj-
nie niebezpieczną pułapką. Wpisywane 
dane logowania do banku w rzeczywistości 
trafiają prosto do oszustów. Ci nie tracąc 
czasu, okradają swoje ofiary. Jaki jest więc 
najskuteczniejszy sposób walki z tego typu 
wiadomościami SMS? Przede wszystkim 
świadomość zagrożenia, jakie może nas 
spotkać. Podawane przez policjantów 
przykłady i opisywane sytuacje mają 
właśnie na celu ochronę obywateli przed 
oszustami.

*
6 maja został ustanowiony przez Komisję 
Europejską jako Europejski Dzień Bezpie-
czeństwa Drogowego. Ta inicjatywa to 
przede wszystkim zwrócenie uwagi na 
zagadnienie bezpieczeństwa na europej-
skich drogach oraz uwrażliwienie społe-
czeństwa na tę kwestię. Lubuscy policjanci 
ruchu drogowego codziennie podejmują 
starania ukierunkowane na zapewnienie 
bezpieczeństwa na drogach. Jako społe-
czeństwo zróbmy wszystko, aby naszą 
obecność na drodze jako pieszego, kie-
rowcy czy rowerzysty cechował wzajemny 
szacunek, zrozumienie i przestrzeganie 
przepisów prawa. Europejski Dzień Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego to inicjatywa 
Komisji Europejskiej, która ma na celu 
uwrażliwienie i zwrócenie uwagi miesz-
kańcom Unii Europejskiej na zagadnienie 
bezpieczeństwa na europejskich drogach. 
Warto przypominać użytkownikom dróg – 
pieszym, rowerzystom czy kierowcom – że 
bezpieczeństwo na drodze zależy od nas 
wszystkich. Niezależnie od tego, ile mamy 
lat, jakim pojazdem jeździmy i którego pań-

stwa jesteśmy obywatelem. 
Bezpieczeństwo to nasza 
wspólna sprawa. Lubuscy 
policjanci ruchu drogowego 
każdego dnia starają się 
zapewnić bezpieczeństwo 
na drogach. Jesteśmy obecni 
nie tylko na głównych arteriach wojewódz-
twa lubuskiego, ale również na drogach o 
mniejszym natężeniu ruchu, w miastach i 
wsiach – wszędzie tam, gdzie społeczeń-
stwo oczekuje naszej obecności na drodze. 
Mundurowi w „białych czapkach” eliminują 
z ruchu autorów niebezpiecznego zacho-
wania za kierownicą, stanowczo reagując 
na sytuacje związane z zagrożeniem bez-
pieczeństwa na drodze. Nie ma naszej tole-
rancji na kierowanie pojazdem po alkoholu, 
niestosowanie się do znaków i sygnałów 
drogowych czy nadmierną prędkość. Jej 
niedostosowanie do warunków na drodze 
jest wciąż najczęstszą przyczyną wypad-
ków i kolizji. Piesi, rowerzyści czy kierowcy 
muszą czuć się pewnie i bezpiecznie na 
lubuskich drogach. Praca policjantów 
ruchu drogowego powinna być wsparta 
odpowiedzialnością i zdrowym rozsądkiem 
ze strony wszystkich uczestników ruchu. 
A jeśli mówimy o odpowiedzialności, to 
mówimy przede wszystkim o przestrze-
ganiu przepisów prawa – swoistego 
fundamentu bezpieczeństwa na drogach. 
Nie bez znaczenia pozostaje relacja „pieszy 
– rowerzysta - kierowca”, którą powinien 
cechować wzajemny szacunek i zrozu-
mienie. Tylko wtedy, przy jedoczesnym 
przestrzeganiu przepisów, będziemy mogli 
czuć się bezpiecznie na drodze.

*
Jeśli chcesz połączyć pasję ze służbą, jeśli 

cenisz sobie stabilizację zatrudnienia, jeśli 
jesteś wrażliwy na wszelkie formy łamania 
prawa, jeśli chcesz się rozwijać to optymal-
nym miejscem jest praca w policji. Możesz 
zostać policjantem, wykorzystując swoje 
dotychczasowe umiejętności i predys-
pozycje. To służba interdyscyplinarna, w 
której z pewnością się odnajdziesz. Praca w 
policji to ciekawa propozycja i perspektywa 
realizacji zadań, dająca wiele satysfakcji 
tym, którzy marzą, aby pomagać innym. 
Oczywiście to wyzwanie i wiele wyrzeczeń, 
ale jednocześnie marzenie wielu młodych 
ludzi. Z pewnością jest to ciekawa służba, 
w której każdy może znaleźć miejsce dla 
siebie, gdzie jego umiejętności i zdobyta 
wiedza pomogą podnieść poziom bezpie-
czeństwa obywateli. Służba prewencyjna, 
kryminalna, dochodzeniowo-śledcza, 
ruchu drogowego, policyjni antyterroryści, 
technicy kryminalistyki, profilaktycy, psy-
cholodzy, przewodnicy psów, policjanci z 
laboratorium kryminalistycznego, rzecz-
nicy prasowi, funkcjonariusze zwalczający 
przestępczość gospodarczą, korupcyjną, 
cybernetyczną, narkotykową czy zorgani-
zowaną. Wolne miejsca czekają na kandy-
datów również w lubskiej jednostce. Wielu 
już się zdecydowało. Teraz ty dołącz do 
naszej policji. Chętni proszeni są o kontakt 
z Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji 
w Lubsku kom. Krystianem Szylko pod nr 
tel. 68 476 35 00. Zapraszamy! 

Opr. M.Sienkiewicz

„UMORZENIE EGZEKUCJI  
ALIMENTÓW PROWADZONEJ  

Z WYNAGRODZENIA”
 Egzekucja komornicza zawsze 
generuje dla dłużnika dodatkowe koszty. 
Zdarza się tak, że mimo uiszczania przez 
osobę zobowiązaną świadczeń alimenta-
cyjnych terminowo, wszczynana jest w 
stosunku do niego egzekucja komornicza, 
ponieważ np. były partner/partnerka 
chce dokuczyć zobowiązanemu poprzez 
spowodowanie, by ponosił on dodatkowe 
koszty w postaci kosztów egzekucji. Zda-
rza się też tak, że dłużnik alimentacyjny, 
będąc wcześniej niesumienny, zmienia 
swoją dotychczasową postawę i spłaca 
zaległości alimentacyjne. Do zapłaty po-
zostają mu jedynie bieżące należności, jed-
nakże uzasadniony brak zaufania drugiej 
strony powoduje, że nie cofa ona wniosku 

o egzekucję należności, ponieważ boi się 
ponownych problemów z ich regularną 
płatnością. 
 Ustawodawca przewidział 
regulację dającą możliwość umorzenia 
egzekucji z zajętego wynagrodzenia. 
Zgodnie z art. 883 § 2 kpc dłużnik może 
żądać umorzenia egzekucji co do świad-
czeń wymagalnych w przyszłości, jeżeli 
uiści wszystkie świadczenia wymagalne 
i złoży na rachunek depozytowy Ministra 
Finansów sumę równającą się sumie 
świadczeń periodycznych za sześć mie-
sięcy, z równoczesnym umocowaniem 
komornika do podejmowania tej sumy. 
Komornik skorzysta z tego umocowania, 
gdy stwierdzi, że dłużnik popadł w zwłokę 
z uiszczeniem świadczeń wymagalnych; 
równocześnie wszczyna z urzędu egze-
kucję. 
 Co istotne dla złożenia depo-

zytu nie jest wymagana zgoda sądu. „Na 
gruncie art. 883 § 2 k.p.c. złożenie do de-
pozytu wskazanej w nim sumy wypływa 
wyłącznie z potrzeb postępowania egze-
kucyjnego, stanowiąc realizację roszczenia 
skonkretyzowanego prawomocnym 
wyrokiem. Działanie dłużnika stanowi wy-
konanie obowiązku nałożonego w tytule 
wykonawczymi i nie należy go postrzegać 
jako surogat wykonania zobowiązania w 
rozumieniu prawa materialnego. W tym 
wypadku dłużnik jest dysponentem to-
czącego się postępowania egzekucyjnego 
i w razie rzetelnego wywiązywania się z 
prawomocnie zasądzonego świadczenia 
może skorzystać z przewidzianej przez 
ustawodawcę możliwości uniknięcia 
negatywnych skutków związanych z 
prowadzeniem sądowego postępowania 
egzekucyjnego.” (Postanowienie SO w 
Piotrkowie Trybunalskim z 15.06.2018 r., 

II Ca 408/18, LEX nr 2729362.)
 Po złożeniu przez zobowiąza-
nego odpowiedniej kwoty na rachunku 
depozytu komornik prowadzący egzekucję 
przeprowadza czynność wysłuchania 
wierzyciela i dłużnika w trybie art. 827 kpc, 
po którym następuje umorzenie egzekucji. 
Należy jednak pamiętać o treści przepisu z 
art. 826 kpc zgodnie z którym umorzenie 
postępowania egzekucyjnego powoduje 
uchylenie dokonanych czynności egze-
kucyjnych, lecz nie pozbawia wierzyciela 
możności wszczęcia ponownej egzekucji, 
chyba że z innych przyczyn egzekucja jest 
niedopuszczalna. Umorzenie postępo-
wania egzekucyjnego nie może naruszać 
praw osób trzecich. 
 Podsumowując depozyt zło-
żony na rachunek depozytowy Ministra 
Finansów ma charakter gwarancyjny. 
Zabezpiecza bowiem roszczenia wie-

rzyciela, co do należnych mu świadczeń 
okresowych wymagalnych na przyszłość. 
W przypadku gdyby dłużnik popadł w 
zwłokę, powstałe zadłużenie zostanie za-
spokojone ze złożonej do depozytu sumy. 
Dłużnikowi, jeśli jest sumienny w płaceniu 
swoich zobowiązań, pozwala zaś uniknąć 
negatywnych konsekwencji związanych z 
prowadzoną przeciwko niemu egzekucją z 
wynagrodzenia. Minusem dla niego jest to, 
że określona kwota jego pieniędzy pozo-
staje „zamrożona” w depozycie, jednakże 
w ostatecznym rozrachunku z pewnością 
na tej czynności skorzysta. 

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.

Dzielnicowy sierż. szt. Piotr 
Pawlak pełni służbę w Rejonie 
nr 3. Rejon ten obejmuje miasto 
Lubsko wg ulic: Akacjowa, Ar-
tyleryjska, Bociania, Botanicz-
na, Brzoskwiniowa, Brzozowa, 
Budowlanych Budziszyńska, 
Ceramiczna, Chmielna, Cicha, 
Czesława Miłosza (poprzednio 
Walki Młodych), Czołgowa, Do-
jazdowa, Dworcowa, Dworzec 
Południowy, Geodetów, Gliniana, 
Głowackiego, Grobla, Gronowa, 
Hoża, Jagodowa, Jarzębinowa, 
Jaskółcza, Jaśminowa, Kasztano-
wa, Kochanowskiego, Kielecka, 
Klonowa, Kolejowa, Korczaka, 
Kosmonautów, Kreślarzy, Kręta, 
Krzywa, Kwiatowa, Letniskowa, 
Leśna, Lisia, Lotnicza, Łabę-
dzia, Łąkowa, Łanowa, Łużycka, 
Mała, Młodzieżowa, Modra, 

mów Alkoholowych w Lubsku. 
Kontakt tel. 519 534 581 lub 47 
79 41 418, e-mail:dzielnicowy.
lubsko3@go.policja.gov.pl.

Zebrał M.Sienkiewicz

Morelowa, Nowa, Ogrodowa, 
Orzechowa, Piaskowa, Piastowska, 
Piwna, Polna, Pomiarowych, Po-
morska, Przechodnia, Przemysło-
wa, Ptasia, Radosna, Raka, Rajska, 
Robotnicza, Rolnicza, Śląska, Sło-
wackiego, Słowiańska, Słowicza, 
Stolarska, Strzelecka, Sybiraków, 
Tenisowa, 1-go Maja, 3-go Maja,  
Wesoła, Wilcza, Wincentego Wito-
sa, Winna, Wiosny Ludów, Wiśnio-
wa, Włókniarzy, Wronia Wspólna, 
Zielona, Złota, Żabia, Żelazna, 
Żurawia. Zadanie priorytetowe: 
zagrożenie związane ze spożywa-
niem alkoholu w miejscu objętym 
zakazem oraz dewastacją mienia; 
miejsce: Lubsko ul.  Słowackiego – 
rejon zalewu Karaś; czas realizacji: 
od 01.02.2021 r. do 31.07.2021 r. 
Podmioty współpracujące: Gminna 
Komisja Rozwiązywania Proble-

Dzielnicowi bliżej nas

Sierż. szt. Piotr Pawlak pełni służbę
w Rejonie nr 3
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Skrót PSZOK oznacza Punkt Selek-
tywnego Zbierania Odpadów Komu-
nalnych.
Oznacza to, że w ramach poniesionej 
miesięcznej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, do PSZOK 
można oddać tylko odpady wcześniej 
posegregowane, to jest: 
• papier,
• metal,
• tworzywa sztuczne,
• szkło,
• opakowania wielomateriałowe,
• bioodpady stanowiące odpady ko-
munalne,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny pochodzący z gospodarstw 
domowych,
• odpady budowlane i rozbiórkowe 
pochodzące z gospodarstw domowych 
– limit 600 kg rocznie na gospodar-
stwo domowe,
• zużyte baterie i akumulatory,
• żarówki i świetlówki,
• odpady wielkogabarytowe – limit 
300 kg rocznie na gospodarstwo 
domowe,
• zużyte opony – limit 4 szt. rocznie 
na gospodarstwo domowe,
• odpady niekwalifikujące się do 
odpadów medycznych powstałych w 
gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych 
w formie iniekcji i prowadzenia moni-
toringu poziomu substancji we krwi, 
w szczególności igły i strzykawki,
• przeterminowane leki i chemikalia, 
w tym środki ochrony roślin.

W PSZOK-u nie są przyjmowane 
niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne.
Więcej informacji można uzyskać w 
Wydziale Gospodarki Komunalnej i 

Ochrony Środowiska Urzędu Miej-
skiego w Lubsku pod nr telefonu: 
68 457 62 87.

M.K.

 W GMINIE  W GMI NI E 

Od 1 marca 2021 funkcję Kierow-
nika Posterunku Policji w Jasieniu 
pełni aspirant Marcin Boranowski.
- Od zawsze chciałem być policjan-
tem, choć zaznaczam, że nie było tu 
żadnych pokoleniowych powiązań; 
było to po prostu moje marzenie. 
Jestem rodowitym lubszczaninem, 
mieszkałem na ulicy Warszawskiej i 
uczęszczałem do Szkoły Podstawo-
wej nr 3 przy ul. Moniuszki (nota-
bene służbę dzielnicowego pełniłem 
po latach właśnie w tym rejonie, 
w którym się wychowałem i do 
dzisiaj czuję sentyment). Po ukoń-
czeniu Zespołu Szkół Rolniczych 
(obecnie Zespół Szkół Technicz-
nych), podejmowałem się różnych 
wyzwań zawodowych m.in. usługi 
telekomunikacyjne, pracownik pro-
dukcji, również za granicą. Decyzja 
o założeniu rodziny spowodowała 
potrzebę stabilizacji i równolegle 
spełnienia marzeń z dzieciństwa. 
Służbę w policji rozpocząłem w 
maju 2008 roku w lubskim komi-
sariacie, po odbyciu półrocznego 
szkolenia podstawowego w Szkole 
Policji w Słupsku. Od początku by-
łem dzielnicowym w centrum mia-
sta. Trwało to 9,5 roku. W sierpniu 
2018 zostałem asystentem Zespołu 
Dzielnicowych Komisariatu Policji 

w Lubsku, a od marca br. pełnię 
funkcję Kierownika Posterunku Po-
licji w Jasieniu. Moja żona Marzena 
pracuje w przedszkolu w SP nr 3, 
mamy syna Kacpra 13 lat i córkę 
Gabrysię 11 lat – oboje uczęszczają 
do Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. 
Bohaterów. Moje zainteresowania 
to dobra książka i polskie, piękne 
góry. Przez 13 lat służby starłem się 
i nadal będę tak postępował, aby do 
każdej sytuacji i do każdego czło-
wieka podchodzić indywidualnie i 
z empatią. Przejmując obowiązki 

Kierownika w Jasieniu, chciałbym 
podziękować mojej poprzedniczce 
Irenie Kromp za efekty pracy na 
rzecz bezpieczeństwa mieszkańców 
gminy Jasień i zadeklarować, przy 
współpracy lokalnego samorządu 
oraz społeczności, ich kontynuację. 
Podsumowując pierwsze tygodnie 
pracy na nowym stanowisku mogę 
potwierdzić, że oczekiwana współ-
praca jest w pełni realizowana i 
przynosi konkretne wyniki – infor-
muje M.Boranowski.

M.Sienkiewicz

Nowy szef Posterunku 
Policji w Jasieniu

Asp. Marcin Boranowski kieruje Posterunkiem Policji w Jasieniu

W Lubsku powstała pierwsza stacja 
ładowania samochodów elektrycz-
nych. Autorska stacja AC o mocy ła-
dowania 2 x 22 kW stoi przed siedzibą 
firmy UESA Polska Sp. z o.o. przy ul. 
Traugutta w Lubsku. To kompaktowe 
urządzenie powstawało z ogromną 

dbałością o każdy szczegół: intuicyj-
ną obsługę, niezawodne działanie, 
trwałość obudowy, odporność na akty 
wandalizmu, a także nowoczesny, 
estetyczny design.

ms

STACJA ŁADOWANIA
W LUBSKU

W Lubsku można już ładować elektryczne samochody.

Na początku maja br. zostały wyko-
nane prace związane z czyszczeniem 
rowu zlokalizowanego w okolicy 
ogródków działkowych przy ul. Ki-
lińskiego w Lubsku. 
Zadanie zostało zrealizowane przez 

LWiK Sp. z o.o. 
Spółka usunęła i zutylizowała osad, 
który osiadł na dnie i ścianach rowu, 
powodując zanieczyszczenie wody 
oraz fetor. 

M.K.

Skutek awarii sieci kanalizacyjnej.

Rów po wyczyszczeniu.

Rów w okolicy ogródków działkowych 
przy ul. Kilińskiego w Lubsku - przed 

wyczyszczeniem.

Awaria usunięta, 
rów wyczyszczony

Zrozumieć PSZOK

PSZOK w Lubsku przy ul. Traugutta 3, w okresie od marca do października 
2021 roku jest czynny w:

- poniedziałki w godz. 08:00 - 18:00
- wtorki i czwartki w godz. 08:00 - 14:00

- w pierwszą i ostatnią sobotę miesiąca w godz. 08:00 - 13:00.
Telefon kontaktowy: 576-300-250 - wyłącznie w dniach otwarcia i godzinach 

pracy PSZOK.

W dniu 26 kwietnia 2021 roku odbyła się sesja Sejmiku Województwa 
Lubuskiego, podczas której zostały podjęte uchwały w sprawie wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach Programów Lubuska Baza Spor-
towa i Lubuska Baza Turystyczna. Gmina Lubsko otrzymała wsparcie 
finansowe w wysokości 
• 70 000 zł do zadania przebudowy boiska do piłki nożnej ze sztuczną 
trawą przy ul. Sportowej w Lubsku,
• 80 000 zł do zadania utworzenia Centrum Informacji Turystycznej przy 
zalewie Karaś w Lubsku.

GMINA LUBSKO POZYSKAŁA
DOFINANSOWANIE DO
REALIZACJI SWOICH ZADAŃ

Boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą przy ul. Sportowej w Lubsku – stan obecny

Budynek i toalety przy dawnym basenie nad zalewem Karaś w Lubsku – stan obecny

Seniorzy z Klubu Senior+ podczas zajęć

Gmina Lubsko otrzymała dofinansowanie ze środków Programu Wieloletniego 
Senior+ na lata 2021-2025 do funkcjonowania w 2021 roku Klubu Senior + 
w Lubsku w kwocie 42 720 zł.

Od 19 kwietnia 2021 
roku na terenie krytej 
pływalni Wodnik przy ulicy 
Telemanna 1 w Żarach 
rozpoczął działalność 
Punkt Szczepień 
Powszechnych przeciwko 
Covid-19.

Punkt szczepi od poniedziałku do 
piątku, zgodnie z obowiązującym 
harmonogramem szczepień. Punkt 
ma zdolność zaszczepienia 200 osób 
dziennie.
.
Jeżeli już możesz i chcesz się zaszcze-

pić, zarejestruj się:
• za pomocą infolinii szczepień prze-
ciwko COVID-19 pod numerem: 989
• bezpośrednio wybierając termin 
szczepienia na stronie: pacjent.ereje-
stracja.ezdrowie.gov.pl
• wysyłając SMS o treści: Szczepimy-
Sie pod numer: 664 908 556 lub 880 
333 333

Więcej informacji o szczepieniach 
dostępnych jest nas stronach: 
• https://pacjent.gov.pl/ 
• https://www.gov.pl/web/szczepi-
mysie

M.K.

Punkt Szczepień Powszechnych 
przeciwko COVID-19 w Żarach
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 LUDZI E,  WYDARZENI A 

Oddział dla dzieci Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy 
w Lubsku zaprasza do 
wzięcia udziału w IX edycji 
środowiskowego konkursu 
regionalnego z cyklu 
„Moje miasto – moja mała 
Ojczyzna”.

Tegoroczny konkurs plastyczno-fo-
tograficzny przebiegał będzie ph. 
„PRZYRODA LUBSKA I OKO-
LIC- NAJPIĘKNIEJSZE ZAKĄTKI 
NASZEJ GMINY”.
Konkurs jest adresowany do uczniów 
klas IV-VII szkół podstawowych. 
Zadaniem uczestników konkursu 
jest wykonanie plakatu promującego 

naszą gminę pod względem walorów 
przyrodniczych. 
W pracy plastycznej można wyko-
rzystać fotografie zabytków przyrody 

ożywionej i nieożywionej, a także 
innych nietypowych obiektów oraz 
ciekawostek przyrodniczych z terenu 
naszej gminy.
Prace należy dostarczyć do Oddziału 
dla dzieci BPMiG w Lubsku w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 31 
maja 2021 r.
Podsumowanie konkursu przewidzia-
no na 9 czerwca 2021 r. 
Szczegółowy regulamin, wzór karty 
pracy plastycznej oraz zgody rodzi-
ców na przetwarzanie danych osobo-
wych dostępne na stronie biblioteki 
biblioteka@lubsko.pl
Na zwycięzców czekają pamiątkowe 
puchary i nagrody rzeczowe

Renata Włodarczak

DOCEŃ BOGACTWO PRZYRODY W NASZEJ 
GMINIE I WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE 
Z OKAZJI OBCHODÓW DNI LUBSKA!

Nie zwlekaj! 31 maja 2021 
roku mija termin złożenia 
wniosków na usunięcie 
azbestu!

Trwa ogłoszony przez Burmistrza 
Lubska nabór wniosków na realizację 
usługi związanej z usuwaniem azbestu i 
wyrobów zawierających azbest z terenu 
miasta i gminy Lubsko. 
Dofinansowaniem objęte będą koszty 
związane z demontażem i zabezpiecze-
niem, transportem oraz unieszkodliwia-
niem wyrobów zawierających azbest. 
Dofinansowanie nie będzie obejmować 
kosztów związanych z zakupem i monta-
żem nowych pokryć dachowych.
 Osoby zainteresowane uzyskaniem 
wsparcia przy usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest powinny złożyć 
kompletny wniosek wraz z wymaganymi 
załącznikami w Urzędzie Miejskim w 
Lubsku, pl. Wolności 1 (punkt obsługi 
interesantów). 
Formularz wniosku dostępny jest w 
Urzędzie Miejskim w Lubsku, pl. Wol-
ności 1 (punkt obsługi interesantów) 

oraz do pobrania ze strony internetowej 
www.lubsko.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać 
w Urzędzie Miejskim w Lubsku, ul. 
Powstańców Wlkp. 3 (pok. 26 i 24) lub 
pod nr tel. 68 457 62 26, tel. 68 457 62 88
Regulamin i wniosek dostępne są pod 
linkiem: 
https://lubsko.pl/sites/default/fi-
les/46z2021.pdf

M.K.

Pozbądź się 
szkodliwego
azbestu!

Wnioski na usunięcie azbestu wraz 
z załącznikami można złożyć do 
31 maja 2021 roku w Urzędzie 

Miejskim w Lubsku (punkt obsługi 
interesantów, ratusz, Plac Wolności 

1, 68-300 Lubsko).

Jak wziąć udział w Narodowym Spisie 
Powszechnym 2021?
To proste! Wystarczy wejść na stronę 
internetową Narodowego Spisu Po-
wszechnego 2021 (nsp2021.spis.gov.pl) 
i skorzystać z aplikacji spisowej.
Z obowiązku spisowego Narodowego 
Spisu Powszechnego Ludności i Miesz-
kań 2021 możemy się wywiązać już od 
1 kwietnia. Do aplikacji zalogujemy się 
korzystając z Krajowego Węzła Identy-

fikacji Elektronicznej lub podając numer 
PESEL wraz z nazwiskiem rodowym 
matki.

Nie masz komputera? Pomogą w 
Urzędzie.
Osoby, które nie mają komputera z Inter-
netem mogą poprosić o pomoc najbliż-
szych lub udać się do Urzędu Miejskiego 
w Lubsku i dokonać spisu na miejscu, a 
w razie pytań lub problemów wsparciem 

będzie służyć pracownik Urzędu.

Będą spisywać Rachmistrzowie
Od maja spisywać będą też Rachmi-
strzowie.
Jeśli nie spisaliśmy się przez Internet 
skontaktuje się z nami telefonicznie 
rachmistrz, by przeprowadzić spis. 

Pamiętaj - Spis jest obowiązkowy!
M.K.

Spisz się w Narodowym Spisie Powszechnym 2021

Urząd Miejski w Lubsku 
przypomina, że opłata 
za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
obowiązuje wszystkie 
osoby mieszkające na 
terenie gminy Lubsko 
(dotyczy to również osób 
niezameldowanych, a 
także obcokrajowców 
mieszkających na terenie 
gminy Lubsko). 

Opłatę za odpady komunalne uisz-
cza się w wysokości wynikającej ze 
złożonej deklaracji, tj. liczba osób 
zamieszkujących x stawka.
Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach, 
w przypadku zmiany danych będących 

podstawą ustalenia wysokości należnej 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi lub określonej w de-
klaracji ilości odpadów komunalnych 
powstających na danej nieruchomości, 
właściciel nieruchomości jest obo-
wiązany złożyć nową deklarację w 
terminie do 10 dnia miesiąca następu-
jącego po miesiącu, w którym nastąpiła 
zmiana. Opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w zmienionej 
wysokości uiszcza się za miesiąc, w 
którym nastąpiła zmiana.
Podstawą do złożenia nowej deklaracji 
jest:
• zmiana liczby osób zamieszkujących 
(np. wyprowadzka, zgon, urodzenie się 
dziecka, powrót z zagranicy, powrót 
ze studiów, zamieszkanie obcokra-
jowców),

• sprzedaż - kupno nieruchomości,
• zmiana właściciela nieruchomości.

W przypadku niezłożenia deklaracji 
(lub w przypadku uzasadnionych 
wątpliwości co do danych zawartych w 
deklaracji) opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi może zostać 
naliczona w drodze decyzji, zgodnie z 
art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, według danych 
posiadanych przez Urząd.
Właściciele nieruchomości jedno-
rodzinnych składają deklarację o 
wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi bezpośrednio 
w Urzędzie Miejskim w Lubsku, na-
tomiast w przypadku nieruchomości 
wielorodzinnych należy zawiadomić 
administratora nieruchomości, ile 
osób zamieszkuje w danym lokalu 
mieszkalnym.
Urząd Miejski w Lubsku zgłasza się 

do mieszkańców gminy z apelem, aby 
sami zgłaszali zmiany danych będą-
cych podstawą ustalenia wysokości 
należnej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi poprzez zło-
żenie rzetelnej deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami. 
Niewypełnienie tego obowiązku pro-
wadzi do wydania decyzji admini-
stracyjnej w tej sprawie ze skutkiem 
powstania zaległości i odsetek.
Deklarację można pobrać w Urzędzie 
Miejskim w Lubsku pl. Wolności 1, 
pok. 2 (punkt obsługi interesanta), w 
Wydziale Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska (pok. 28 ul. 
Powstańców Wlkp. 3), lub na stro-
nie internetowej https://lubsko.pl/pl/
deklaracja.

M.K.

Zaktualizuj deklarację za śmieci, jeśli są ku temu przesłanki

Pisemną deklarację należy złożyć 
w Urzędzie Miejskim w Lubsku, 

pl. Wolności 1 (punkt obsługi 
interesanta, ratusz, parter).

Istnieje również możliwość wysłania 
deklaracji podpisanej podpisem 
kwalifikowanym bądź profilem 

zaufanym na Elektroniczną Skrzynkę 
Podawczą Urzędu Miejskiego w 

Lubsku (ePUAP).

W dniu 23 kwietnia 2021 roku na budyn-
ku Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ul. 
Powstańców Wielkopolskich 3 zostało 
zainstalowane urządzenie badające ja-
kość powietrza. 
Posiadanie aktualnych i zweryfikowa-
nych danych o zanieczyszczeniu powie-
trza, to pierwszy krok do zrozumienia 

zagrożeń dla życia i do poprawy sytuacji.
Dane można sprawdzić pobierając apli-
kację na telefon „airly”, bądź na stronie 
internetowej https://airly.org/map/pl/ 
wyszukując Lubsko.
Sprawdź, czym oddychasz!
Jakość powietrza ma znaczenie!

M.K.

Sprawdź, czy oddychasz 
czystym powietrzem

Dane można sprawdzić pobierając aplikację 
na telefon „airly”, bądź na stronie internetowej 
https://airly.org/map/pl/ wyszukując Lubsko.

 W GMINIE 

Renata Diaków – ur. w 1972 r. w Zielo-
nej Górze, dzieciństwo spędziła we wsi 
Raszyn, szkołę podstawową kończyła 
najpierw w Mierkowie, a od klasy piątej 
naukę kontynuowała w Szkole Podstawo-
wej nr 3 w Lubsku. Ukończyła filologię 
polską na Uniwersytecie Zielonogórskim. 
Współzałożycielka Rodzinnego Teatru 
Lalek PINOKIO oraz Stowarzyszenia 
Kulturalno- Edukacyjnego „Kurtyna”. 
Autorka scenariuszy teatralnych, pisarka, 
poetka.
Uhonorowana przez Centralną Komi-
sję Towarzystwa Kultury Teatralnej 
w Ogólnopolskim Konkursie "Bliżej 
Teatru" TEATR 2003 za osiągnięcia w 
upowszechnianiu kultury teatralnej.
Laureatka VII edycji konkursu Lubuski 
Laur Oświaty zorganizowanego przez 
Sejmik Województwa Lubuskiego
Finalistka konkursu na książkę literacką 
roku 2014. Powieść „Artysta zmar-
twychwstały” została nominowana do 
Lubuskich Wawrzynów Literackich 
2015 oraz znalazła się na liście książek 
pretendujących do Nagrody Literackiej 
ANGELUS.
Laureatka wielu nagród w dziedzinie 
literatury i teatru.
II nagroda - Ogólnopolski Konkurs Po-
etycki O laur Jabłoni 2016 ,
I nagroda - Ogólnopolski Konkurs Po-
etycki im. Marii Pawlikowskiej-Jasno-
rzewskiej 2017, 
I nagroda - Chojnicka Noc Poetów 2017,
I nagroda - Ogólnopolski Konkurs Literac-
ki im. J.I. Kraszewskiego 2017, 
II nagroda - Ogólnopolski Konkurs Sie-
dem grzechów głównych 2018, I nagroda 
- Biesiada Literacka w Siedliszczu 2018, 
Główna nagroda Złota Buława Hetmańska 
Białystok 2018 ,
II nagroda - Ogólnopolski Konkurs Lite-
racki Gliwińskie Pióro 2018, 
I nagroda - Ogólnopolski Konkurs Literac-

ki im. Ireny Golec 2018 i 2019, 
II nagroda - Ogólnopolski Konkurs Po-
etycki im. Zbigniewa Jerzyny 2018, 
I nagroda - Konkurs Literacki im. Tade-
usza Firleja, proza, poezja 2018 i 2019, 
Powieść: Artysta zmartwychwstały:
• otrzymała nominację do Literackiej 
Nagrody Lubuskie Wawrzyny w kategorii: 
najlepsza książka roku 2014,
 • znalazła się na liście książek pretendu-
jących do nagrody Europy Środkowo-
-Wschodniej ANGELUS

Publikacje: Gazeta Nowogród Bobrzań-
ski, Gazeta Lubuska, Klub Twórczości 
różnej, Życie nad Odrą, Mroczna Środ-
kowo-Wschodnia Europa, Pro Libris, 
Zeszyty Gubińskie , Wytrych, wydania po-
konkursowe, almanachy, Re Wiry, Akant
„Artysta zmartwychwstały”- powieść, 
wyd. Novea Res 2014- nominacja do 
nagrody Lubuski Wawrzyn Literacki, 
książka pretendowała do nagrody Europy 
Środkowowschodniej ANGELUS, Litera-
ria Lubuskie- Radio Zachód
Radiowa Książka Poetycka- Radio Za-
chód
„Umarłam dla ciebie. Nareszcie.”- książka 
poetycka, wyd. FONT- Poznań 2019

ABW

Pod skrzydłami Łużyckiej Euterpe (11)

Renata Diaków
Naszyjnik z czarnych 
pereł 

Nie potrzebuję luksusowego aparta-
mentu z widokiem na życie 
w splendorze, kupionym za czas ode-
brany naszym dzieciom, cenę
przeoczenia pierwszego kroku, pierw-
szego zęba, pierwszy raz 
wypowiedzianego słowa mama.

Potrzebuję domu z widokiem na las 
zasadzony zielonym atramentem,
w którym nasze dzieci będą mogły 
wdrapywać się po drzewach, a ja
będę patrzeć, jak wspinają się coraz 
wyżej.

Nie potrzebuję oglądać swojej twarzy 
przerobionej w fotoszopie,
wydrukowanej na kredowym papierze, 
którym nawet nie da się rozpalić
 ognia pod kuchenną płytą, tak bardzo 
jest sztuczny.

Potrzebuję albumu z pożółkłymi kart-
kami, pełnego starych fotografii
opowiadających prawdziwą rodzinną 
historię. Bez żadnych kolorów, 
bez rumieńców. Stara, dobra, wysłu-
żona sepia.

Nie potrzebuję lukrowanych słów: 
kochanie, serce moje. Potrafię
odróżnić perły od plastikowych kora-
lików, po które nie trzeba
schodzić na dno morza, a zerwane z 
szyi przynoszą ulgę, a nie
poczucie straty.

Potrzebuję ciszy twardej jak diament, 
ukrytej w dwóch połówkach
małży, bym zanurzona w perłowej 
macicy mogła śnić swoje życie

bez sznura czarnych łez.

Od paru dni było wiadomo, że niedziela 
2 maja będzie mokra i chłodna. Jednak 
miesiące obostrzeń pandemicznych 
spowodowały, że mimo wszystko zna-
lazła się grupa prawie 20 osób, która 
zdecydowała się wybrać na zamek w 
Kliczkowie, gdzie zaplanowano festyn, 
jarmark, pokazy rycerskie i zawody 
jeździeckie. Kapryśna aura trochę 
ograniczyła program, ale nie ma czego 
żałować. Najważniejsze, że w końcu 
udało się wyrwać z domu...
Zamek korzeniami sięga XIII wieku, a 
jego fundatorem był książę świdnicko 
- jaworski Bolko I Surowy. Szybko jed-
nak znalazł się w rękach znanych rodów 
niemieckich. Początkowo von Rechen-
berg, a potem kolejno von Schellendorf, 
von Frankenberg, von Promnitz, zu 
Solms - Baruth. Dzisiejszy Kliczków 
to hotel z bazą rekreacyjną (basen, spa) 
oraz bardzo dobrze wyposażonymi sa-
lami konferencyjnymi. Zadbany i odno-

wiony obiekt ma w sobie ślady gotyku 
i renesansu. Możliwości zwiedzania 
trochę ograniczone (w pełni dopiero 
od 8 maja), ale udaje mi się zmylić 
czujność personelu i pobłądzić trochę po 
niedostępnych jeszcze piętrach. 
Wokół zamku oryginalne, bardzo 
dobrze zachowane domy, w których 
onegdaj mieszkał zamkowy personel. 
Jest też książęca stajnia i folwark. Dla 
ochotników możliwość krótkiej prze-
jażdżki konnej. Konie to nie araby, a 
kuce, ale chętnych całkiem sporo. Jest 
też unikatowy cmentarz koni. Razem z 
Adamem i Mirkiem wybieramy bardziej 
przyziemne atrakcje, które poprawiają 
humor i sprawiają, że krew szybciej krą-
ży. Bliziutko zamku płynie malownicza 
Kwisa przedzielona tamą. Doskonałe 
miejsce na spacer. Do Lubska wracamy 
po 7 godzinach zwiedzania. 

AFREL

Z Grupą Wycieczkową "Dukat" 
z Lubska i firmą przewozową 
"Feniks" z Żar w Kliczkowie

Pogoda "płacząca", ale nam było wesoło
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Sosna
Przepływała chmura ukośnie, 
Zaplątała się cała w sośnie: 
- Już cię teraz nie puszczę, chmuro, 

Będziesz moją wtórą naturą. 
Korzeniami tkwię cała w ziemi, 
W niebo wrosnę kłębami twemi, 
I pogrążę błękit w uwięzi 

Moich szumów, mo-
ich gałęzi... 
A gdy umrzesz srebr-
ną ulewą, 
Już nie poznasz gdzie 
ty, gdzie drzewo, 
Bo ta sama prowadzi 
droga 
Tu do ziemi, co tam, 
do Boga –
[Jan Brzechwa]

Warto pamiętać, że 
gmina Lubsko, to nie 
tylko zabytki, to nie 
tylko miejsca, które 
znamy tak dobrze, 
że czasem aż ich nie 
zauważamy, choć są 
tak piękne!...
Lubsko, to także nie-
skażona, czasem dzi-
ka, zawsze urzekają-
ca – PRZYRODA!
Jest w gminie Lub-
sko miejsce, które 
niezwykłym czynią 
– SOSNY!

Mierkowskie Suche 
Bory, bo o nich mowa 
– to jeden z trzech 
rezerwatów przyro-
dy znajdujący się na 
terenie Nadleśnictwa 
Lubsko, utworzony 

20 kwietnia 2006 

roku, zajmujący powierzchnię 194,63 
ha.
Rezerwat wyróżniają odsłonięte 
wydmy śródlądowe zbudowane z 
polodowcowych piasków. Mimo że 
zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych 
jest tam niewielkie, to jednak miejsce 
zachwyca!

Najwyższym wzniesieniem okolicy 
jest Białogóra o wysokości 86,5 m 
n.p.m. Pozostałe wały wydmowe 
biegną na wysokości 70-75 m n.p.m.
W miejscu tym króluje SOSNA. Moż-
na tu spotkać drzewa o niewysokim 
dwu-trzy metrowym wzroście, ale tak-
że większe sześcio-ośmio metrowe, 
często z koroną splątanych konarów, 
tworzących ciekawe formy. 
Mimo iż warunki do ‘życia’ są tam 
trudne z uwagi na piaszczyste podłoża 
i głęboko posadowione zasoby wód 
gruntowych, będących poza zasięgiem 
systemu korzeniowego drzew – te 
jednak rosną. Jakby na przekór, jakby 
mimo wszystko…

Warto wybrać się tam na spacer!
M.K.

 LUDZIE,  WYDARZENIA  LUDZI E,  WYDARZENI A 

W 2020 roku minęło 30-lecie Samorządu 
Terytorialnego i z tej okazji Zrzeszenie 
Gmin Województwa Lubuskiego, którego 
Gmina Lubsko jest członkiem, wykonało 
i przyznało każdej gminie członkowskiej 
po dwa medale dla osób najbardziej zasłu-
żonych dla samorządności w tym okresie.

W dniu 29 kwietnia 2021 roku Rada Miej-
ska w Lubsku podjęła uchwałę, w której 
zarekomendowała przyznanie medalu 
30-lecia Samorządu Terytorialnego 1990-
2020 Panom Stanisławowi Czahajdzie 
oraz Romanowi Kowalczykowi.
Pan Stanisław i Pan Roman wzięli udział 
w sesji. Burmistrz Lubska Janusz Dudojć 
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w 
Lubsku Artur Bondarenko przekazali 
odznaczonym medal, dyplom i kwiaty, 
dziękując za wkład, jaki wnieśli w budo-
wanie lubskiej samorządności.
Pan Roman Kowalczyk podziękował za 
uznanie, które go spotkało. Wspomniał, że 
do Lubska został skierowany do pracy – 
jako ostatni rocznik. Trafił do Górzyna, w 
którym spotkał Osadników Wojskowych. 
Mówi: To byli wspaniali ludzie, którzy nie 
zajmowali się polityką. Chcieli wyjść z 
dalekiej Syberii i normalnie żyć, cieszyć 
się życiem. Powiedział, że ma dużą satys-
fakcję z bycia radnym i z tego, że także 
z jego inicjatywy powstało wiele rzeczy, 
które do dziś dobrze służą mieszkańcom.
Pan Stanisław Czahajda wspomniał, że 
jego Tato przyjechał w te strony zza Buga 
i osiadł w Dłużku. Jak sam zażartował: 
Nie wiem dlaczego?... Może były tam 
ładniejsze dziewczyny.
Nie ukrywając wzruszenia podziękował 
za to, że zauważono jego działania na 
rzecz społeczności i doceniono je, przy-
znając mu medal. Nigdy nie działał dla 
poklasku. Myślą przewodnią była chęć 
niesienia pomocy innym.

Poniżej przedstawiamy Państwu opisy 
sylwetek i zasług dla lokalnego samo-
rządu terytorialnego Panów Stanisława 
Czahajdy oraz Romana Kowalczyka.

Pan Stanisław Czahajda, lokalny dzia-
łacz społeczny, krawiec, rolnik oraz ko-
ścielny. W młodości należał do wiejskich 
organizacji i stowarzyszeń takich jak: 

Związek Młodzieży Wiejskiej, Ludowy 
Związek Sportowy i Ochotnicza Straż 
Pożarna przy Zakładzie Sadowniczym w 
Dłużku. W latach 1989-1990 angażował 
się w utworzenie i działalność Komitetu 
Obywatelskiego Solidarność w Lubsku. 
Od czasu reaktywowania samorządu te-
rytorialnego w Polsce już w I kadencji był 
członkiem Komisji Rolnictwa i Leśnictwa 
spoza Rady. Przez trzy następne kadencje 
był radnym Rady Miejskiej w Lubsku 
pełniąc także funkcję Przewodniczącego 
Komisji Rolnictwa i Leśnictwa. Również 
od początku funkcjonowania samorządu 
terytorialnego przez pięć kadencji był 
członkiem Rady Sołeckiej w Dłużku. Od-
znaczony Krzyżem Zasługi „Dla Kościoła 
i Ojczyzny” oraz Krzyżem „Zasłużony 
dla Diecezji Zielonogórsko-Gorzow-
skiej”. Od 1983 roku należy do Polskiego 
Związku Łowieckiego, za działalność w 
którym został odznaczony m.in. „Brą-
zowym Medalem Zasługi Łowieckiej” 
oraz medalem „Zasłużony dla Łowiectwa 
Zielonogórskiego”. Wieloletni działacz 
organizacji rolniczych takich jak: Gminna 
Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, 
Bank Spółdzielczy i Okręgowa Spół-
dzielnia Mleczarska. Wieloletni prezes 
Kółka Rolniczego w Dłużku i działacz 
w Powiatowym Związku Kółek i Organi-
zacji Rolniczych. Za działalność na rzecz 
Związku Kombatantów Rzeczypospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych 
został odznaczony krzyżem „Za Zasługi”. 

Od 1964 roku działał w Polskim Czerwo-
nym Krzyżu oraz był Honorowym Dawcą 
Krwi, za co został wyróżniony odznaką 
„Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”. W 
roku 2010 kandydował do Sejmiku Woje-
wództwa Lubuskiego, a w 2018 roku do 
Rady Powiatu Żarskiego. Uchwałą Rady
Miejskiej w Lubsku z dnia 6 maja 2009
roku przyznano mu tytuł „Honorowego
Obywatela Miasta i Gminy Lubsko”.

Pan Roman Kowalczyk - do Lubska 
przyjechał w roku 1964 po ukończeniu 
Studium Nauczycielskiego w Gorzowie 
Wielkopolskim. Pracę rozpoczął na tere-
nie gminy Lubsko w Szkole Podstawowej 
w Górzynie jako nauczyciel historii. Już 
tam wykazał się dużym zaangażowaniem. 
Był inicjatorem utworzenia Izby Pamięci 
i wielu imprez na rzecz lokalnej spo-
łeczności. W roku 1968 rozpoczął pracę 
w Szkole Podstawowej nr 3 w Lubsku 
jako nauczyciel historii i wychowania 
fizycznego. Pełnił też funkcję instruktora 
metodycznego historii w Powiatowym 
Ośrodku Metodycznym. W tym samym 
czasie powołany został na stanowisko or-
ganizatora imprez sportowych Szkolnego 
Związku Sportowego. 
W roku 1973 był zastępcą dyrektora SP3 
Lubsko. W roku 1974 zaproponowano 
mu pracę w Liceum Ogólnokształcącym 
w Lubsku jako nauczyciela historii i 
propeudyki nauki o społeczeństwie. 
Od roku 1977 pełnił funkcję wicedyrekto-

ra w LO w Lubsku. W swojej pracy dał się 
poznać jako dobry kolega i zaangażowany 
działacz społeczny. 
W maju 1994 został wybrany na preze-
sa Oddziału Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Lubsku. Funkcję tę pełnił 
przez 12 lat. W tym czasie był mocno 
zaangażowany w pracę Związku na 
terenie województwa i kraju. Przez 
8 lat był wiceprezesem Lubuskiego 
Zarządu Okręgu. W latach 1998-2002 
był członkiem Zarządu Głównego ZNP 
w Warszawie. Był organizatorem sesji 
popularno-naukowej poświeconej TON 
i 100-lecia powstania ZNP. 
W roku 1988 został wybrany na radnego 
Wojewódzkiej Rady Narodowej. Praco-
wał w Komisji Spraw Społecznych. 
W roku 1994 rozpoczął swoją działal-
ność w Radzie Miejskiej w Lubsku jako 
radny. Był członkiem Komisji Oświaty i 
Sportu oraz Komisji Rewizyjnej. Funkcję 
radnego RM w Lubsku pełnił do roku 
2010- przez 4 kadencje. 
W latach 1998-2002 był członkiem Zarzą-
du. Przez wszystkie lata działał w
Komisji Oświaty i Sportu. Zabiegał o: 
obwodnicę Lubska, remonty placówek 
oświatowych, wystąpił z inicjatywą 
budowy hali sportowej, pozostawienia 
szpitala w Lubsku, budowy oczyszczalni 
w Lubsku. 
Po zakończeniu pełnienia w Radzie 
Miejskiej w Lubsku funkcji radnego po-
stanowił poświęcić swój czas Stowarzy-

szeniu Polaków Poszkodowanych przez 
III Rzeszę. Doprowadził do rozbudowy 
Miejsca Pamięci Narodowej o tablicę 
i głaz poświecony ofiarom II wojny 
światowej.

Za pracę społeczną był wielokrotnie 
wyróżniany i nagradzany:
- został wyróżniony przez kapitułę Ku-
ratora Oświaty w konkursie „Nauczyciel 
na piątkę”,
- otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, złotą 
odznakę Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego i Szkolnego Związku Sportowego,
- był wielokrotnie nagradzany nagrodą 
Kuratora i Ministra,
- został Honorowym Obywatelem Miasta 
i Gminy Lubsko i województwa zielono-
górskiego,
-otrzymał pamiątkowy Medal Senatu 
i SZS,
-wyróżniony za współpracę Lubsko-
-Vlotho,
-otrzymał medal „Pro Patria”,
cieszy się szacunkiem ze strony miesz-
kańców.

Pan Roman Kowalczyk tak pisze o sobie:
„Kiedy kończyłem pełnić funkcję radne-
go w 2010 roku, kilku radnych odważ-
nych powiedziało mi: „Pan nie był ani 
lewicowy, ani prawicowy – Pan po prostu 
widział sprawy miasta i ludzi.
Dziękujemy za to”.

M.K.

Odznaczeni medalem 30-lecia Samorządu Terytorialnego 1990-2020

Pamiątkowe zdjęcie z wręczenia medali 30-lecia Samorządu Terytorialnego 1990-2020 
podczas XXX sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 29 kwietnia 2021 roku.

Stanisław Czahajda odznaczony 
medalem 30-lecia Samorządu 

Terytorialnego.

Roman Kowalczyk odznaczony 
medalem 30-lecia Samorządu 

Terytorialnego.

Pomimo ograniczeń związanych z 
pandemią i zdalnym nauczaniem na-
uczyciele i uczniowie Szkoły Podsta-
wowej z Oddziałami Integracyjnymi 
nr 3 w Lubsku zdobyli certyfikat w 
ogólnopolskim konkursie Kreatywna 
szkoła - Twórczy uczeń. Celem kon-
kursu było rozwijanie kreatywności, 
przedsiębiorczości 
i kompetencji cy-
frowych uczniów, 
w tym bezpieczne i 
celowe wykorzysty-
wanie technologii 
informacyjno - ko-
munikacyjnych w 
realizacji podstawy 
programowej kształ-
cenia  ogólnego . 
Wśród wielu dzia-
łań zaplanowanych 
na cały rok szkolny 
znalazły się między 
innymi prace zwią-

zane z wykorzystaniem surowców 
wtórnych, akcje propagujące zdrową 
żywność, przygotowanie i wykorzy-
stanie kącika badawczego, konkur-
sy szkolne i prezentacje na temat 
bezpieczeństwa w Internecie, mały 
wolontariat.

Red.

Brawo SP3!

Konstytucja 3 Maja była pierwszą w 
Europie i drugą na świecie spisaną 
ustawą zasadniczą, regulującą organi-
zację władz państwowych oraz prawa 
i obowiązki obywateli.
Mimo sytuacji zagrożenia epidemio-

logicznego, należy pamiętać i uczcić 
z szacunkiem jedno z ważniejszych 
Świąt Państwowych – ważne dla 
każdego Polaka! 

Lubskie obchody 230. rocznicy 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja roz-
poczęła Msza Święta odprawiona 
w intencji Ojczyzny przez ks. kan. 
Zygmunta Mokrzyckiego w kościele 
p.w. NSPJ w Lubsku.
Po Mszy Świętej delegacje oraz 

mieszkańcy Lubska zebrali się przy 
miejscu pamięci przy Lubskim Domu 
Kultury, gdzie oddali honory pod-
czas podniesienia flagi państwowej 
na maszt oraz odśpiewania hymnu 
Polski. 
Następnie delegacje w osobach m.in.: 
Burmistrza Lubska Janusza Dudojcia, 
Artura Bondarenki Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Lubsku, 
radnych Rady Miejskiej w 
Lubsku, Józefa Radziona 
Starosty Żarskiego, radnej 
Rady Powiatu Żarskie-
go Elżbiety Haściło, lub-
skich służb mundurowych: 
Policji, Straży Pożarnej 
oraz Aresztu Śledczego, 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy, Warszta-
tów Terapii Zajęciowej, 
Związku Sybiraków, Koła 
Pszczelarzy, Forum Samo-

rządowego Miasta i Gminy Lubsko 
oraz Harcerzy 6 Wielopoziomowej 
Drużyny Harcerskiej „Animus” w 
Lubsku, złożyły przy pomnikach 
kwiaty w hołdzie żołnierzom wal-
czącym o wyzwolenie Polski, a także 
zamordowanym i ofiarom wojny. 

M.K.

Msza Święta w intencji Ojczyzny, odprawiona w kościele p.w. NSPJ w Lubsku  
przez ks. kan. Zygmunta Mokrzyckiego.

LUBSKIE OBCHODY ŚWIĘTA NARODOWEGO TRZECIEGO MAJA

Przejście do miejsca pamięci, odśpiewanie hymnu narodowego, wciągnięcie flagi Polski na maszt, złożenie kwiatów przy miejscu pamięci.

Harcerze 6 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej 
„Animus” w Lubsku zapalili symboliczny znicz oraz 

złożyli kwiaty na grobie Nieznanego Żołnierza.

Przed paroma miesiącami pięćdzie-
sięcioletni mieszkaniec Tucholi o 
inicjałach R.W. podarował mi mały 
notesik, nie przekraczający rozmiarami 
opakowania po papierosach, oprawiony 
w jasnobrązowa skórę. Notesik jak no-
tesik, od samego notesiku ważniejsza 
dla mnie okazała się jego treść, której 
chciałbym poświęcić nieco uwagi, 
wszak jego właściciel spytał mnie, co 
sądzę o jego zawartości. Wewnątrz 
zajmowało się kilkanaście rymowanych 
utworów pisanych przez młodzieńca, 
niewątpliwie sercem, w przypływie 
ogromnego uniesienia miłosnego, za-
pisanych starannym, równym, niemal 
kaligraficznym pismem. Gdy po tygo-
dniu spytał mnie, co sądzę o jego wypo-
cinach ( tak nazwał swoje młodzieńcze 
utwory) odpowiedziałem mu, że będąc 
w tym wieku pisałem podobnie, a moje 
pierwociny literackie dziś mogą służyć 
jako akademicki przykład grafomanii 

klinicznej i być omawiane na zajęciach 
teorii literatury, w czasie wykładów na 
temat, jak nie powinno się pisać wierszy. 
Od czegoś trzeba zacząć, nie każdy od 
razu pisze jak Mickiewicz, jednak nie 
każdy potrafi wyznać swej ukochanej 
tęsknotę tak, jak w tym czterowersie 
zamieszczonym w notesiku:

Tak bardzo tęsknie  za tobą dziewczyno
Tak bardzo chciałbym z Tobą być
Ty jesteś dla mnie jedna jedyna 
O Tobie marzę i chcę śnić

- Dziś młodzi mają zdecydowanie ła-
twiej – powiedziała Beatrycze po tym, 
jak zapoznała się z treścią zapisu sprzed 
ponad ćwierci wieku. – Wystarczy, że 
wejdą na facebookowy profil obiektu 
swoich westchnień, skopiują jakiś obra-
zek z różami, serduszkiem, czy roman-
tycznym pejzażem i jednym kliknięciem 
myszki wyrażą swoje uczucia. Z drugiej 

strony nie rozwijają swojej kreatywno-
ści i pomysłowości, bo kiedyś to trzeba 
się było sporo napracować, by wyznać 
miłość swojej drugiej połówce. Samo 
zdobycie takiego notesiku nie było 
wcale takie proste.
 – Jednak trochę to mało romantyczne 
– stwierdziłem z nutą nostalgii – Po 
naszym pokoleniu zostaną jeszcze 
tradycyjne zapiski. Po tym , które dziś 
wstępuje w dorosłość - sterty plastiku 
i nośników, których za tysiące lat nikt 
prawdopodobnie nie będzie mógł 
odczytać.
Gdy oddawałem notesik jego właści-
cielowi, spytałem, czy nie chciałby go 
wydać w formie niskonakładowego 
arkusza. – Niech czeka spokojnie w 
szufladzie – powiedział chowając go 
do kieszeni. - Przyjdzie czas ,ze pokażę 
go wnukom, by wiedziały, jak kiedyś 
dziadek babci miłość wyznawał.

Bożygniew Gralicki

Tajemnica starego notesiku, czyli młodzieńcy 
dziś już tak miłości nie wyznają.

Jak co miesiąc prezentujemy działal-
ność naszych placówek: Warsztatów 
Terapii Zajęciowej i Środowiskowego 

Domu Samopomocy, gdzie jak zwykle 
wiele się dzieje.

ms

Przyrodnicze ciekawostki gminy Lubsko

Mierkowskie Suche Bory

Zgodnie z zarządzeniem 
Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Gorzowie 
Wielkopolskim z dnia 22 listopada 
2018 roku, powierzchnia rezerwatu 

została powiększona z 131,40 ha do 
194,63 ha.

Sosny z rezerwatu Mierkowskie Suche Bory

Wieści z WTZ i ŚDS

Uczestnicy ŚDS również nie próżnowali podczas Światowego Dnia Ziemi.

Uczestnicy WTZ rozpoczęli wiosenne 
porządki.

Z okazji Światowego Dnia Ziemi 
wykonano ekologiczne torby ze 

starych koszulek.
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 LUDZIE,  WYDARZENIA  LUDZI E,  WYDARZENI A 

Damian Wróblewski 

urodził się w Lubsku 

i do szóstego roku życia tu 

się wychowywał; mieszkał 

na ulicy Gdańskiej. Obecnie 

na stałe mieszka i pracuj 

 w Szwecji. Jest zagorzałym 

kibicem drużyny Chrobry 

Głogów, Malmö FF i oczywiście 

na bieżąco kibicuje zespołowi 

MLKS Budowlani w Lubsku. 

Kolekcjonuje szaliki klubowe 

z całego świata, posiada około 

5500 egzemplarzy i jest to 

największy zbiór wśród 

Polaków. Postanowiliśmy 

zapytać Damiana nie tylko 

o Jego pasję, ale również 

życiowe i zawodowe 

koleje losu.

- Jak już wspomnia-
no powyżej, najpierw 
mieszkałeś w Lubsku. 
Potem wraz z rodziną 
wyjechałeś. Kiedy to 
się wydarzyło i co było 
głównym powodem, 
główną motywacją?
- Wychowywałem się w 
Lubsku do 6 roku życia. 
Moi rodzice się tutaj 
urodzili, wychowywali, 
po czym wyjechali za 
pracą do Głogowa. Wa-
kacje, ferie, majówki 
czy święta zawsze spędzałem 
w Lubsku. Fajni koledzy, ale 
najważniejsi dziadkowie. Całe 
dzieciństwo kojarzy mi się z 
Lubskiem, to był najważniejszy 
punkt na mapie.

- Co utkwiło w Twojej pamię-
ci z tamtych dziecięcych lat, 
jakie są Twoje najważniejsze 
wspomnienia?
- Kiedy miałem 6, a może 7 
lat po raz pierwszy na stadion 
Chrobrego zabrał mnie ojciec 
i tak wszystko się zaczęło. 
Kolekcjonowanie zaczęło się w 
1994 roku od szalików właśnie 
Chrobrego Głogów.

- Powiem tak, nie wyobrażam 
sobie pokoju, gdzie wisi tyle 
szalików. Jak taką ilość ga-
dżetów można przechowywać 
w jednym miejscu?
- Obecnie posiadam około 5500 
szali, co widać na załączonych 
fotkach i jest to największa 
kolekcja wśród polskich kolek-
cjonerów. Szaliki oczywiście 
nie wiszą, ale leżą złożone na 
półkach. 

- Obecnie przebywasz w Szwe-
cji. Co tam robisz zawodowo?
- W Szwecji a dokładniej w 
Malmö mieszkam od 2001 roku. 
Wraz z żoną prowadzę firmę 
budowlaną oraz sprzątającą, 
zatrudniamy również ludzi po-
chodzących z Lubska. Od 2013 

roku zacząłem swoją przygodę z 
drużyną piłkarską Malmö FF. Je-
stem wiernym fanem i tak jak przed 
wyjazdem z Polski kibicowałem 
Chrobremu, który na zawsze w 
moim sercu pozostanie numerem 1.

- Nie tylko dla Polaków najważ-
niejsza jest rodzina i krzewienie 
tradycji, szczególnie kiedy prze-
bywa się za granicą. Jak starasz 
się to realizować? 
- Moje dzieci urodziły się w Mal-
mö, ale nie stanęło to na przeszko-
dzie temu, że mówią normalnie w 
języku polskim i są wychowywane 
z zachowaniem wszelkich naszych 
tradycji. Byłem, jestem i zawsze 
będę Polakiem i to się nigdy nie 
zmieni. Poza tym ze Szwecji do 
Polski jest rzut beretem i taka odle-
głość nie przeszkadza w kontaktach 
rodzinnych i koleżeńskich.

- Mamy dobę pandemii, która 
powoduje wiele problemów. Jak 
sobie z nimi radzisz w kontekście 
zawodowym i osobistym?
- Dla mnie osobiście COVID 19 
to niepotrzebnie aż do takiego 
stopnia nadmuchany balon. Na 
całe szczęście w Szwecji nie ma 
takich nakazów i zakazów jak w 
Polsce. Normalnie można żyć. 
Jedyny i największy minus tego 
wszystkiego dla mnie osobiście 
to zamknięte stadiony. Zawsze jak 

ktoś mnie pyta - skąd jestem to 
mówię, że jestem z Głogowa, ale 
wyraźnie przy tym zaznaczam, że 
pochodzę z Lubska.
- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał 
M. Sienkiewicz

Byłem, jestemByłem, jestem
i zawsze będęi zawsze będę
PolakiemPolakiem

 To największa kolekcja   
 szalików w Polsce  

 Na półkach  
 z gadżetami  

 jest przegląd  
 wszystkiego 

 Prawdziwy kibic ma nawet piłki  
 z podpisami zawodników 

W dniu 16 kwietnia 
2021 roku w Urzędzie 
Miejskim w Lubsku 
została podpisana umowa 
pomiędzy Gminą Lubsko 
a wykonawcą robót - 
przedsiębiorcą Tomasz 
Duczmal Pomoc Drogowa 
z Lubska na realizację 
projektu pn. „Miejsca 
odpoczynku dla turystów”. 
Całkowita wartość projektu wynosi 96 
092,03 zł, w tym 63,63% dofinansowa-
nie w kwocie 61 143,00 zł.
W ramach projektu zaplanowano wy-
konanie dwóch miejsc odpoczynku 
dla turystów nad zalewem Karaś przy 
szlaku ścieżki pieszo-rowerowej.
Wykonane będą dwie wiaty, każda ze 
stołem, ławkami, koszem na śmieci 
oraz stojakiem na rowery. Podłoże 

pod wiatami zostanie wyrównane i 
wyłożone kostką brukową.
Obiekty będą doskonałym miejscem 
odpoczynku lub schronienia np. pod-
czas deszczu. 

Operacja jest współfinansowana w 
ramach poddziałania „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” Programu Rozwoju Ob-

szarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Inwestycja jest kompatybilna z innym, 
realizowanym przez Gminę Lubsko 
projektem pn. Przygoda z Ekologią, w 

ramach którego 2 czerwca 2021 roku 
zorganizowany będzie Eko-Piknik 
wraz z warsztatami, sadzeniem drzew 
miododajnych oraz festynem. 

M.K.

19 kwietnia 2021 
roku Nadzwyczajne 
Zgromadzenie 
Wspólników LWiK Sp. z 
o.o. w Lubsku podjęło 
uchwałę w sprawie 
podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki. 

Ma to związek z przekazaniem LWiK 
przez Gminę Lubsko aportem kwoty 
1 500 000 zł, którą Spółka przeznaczy 
na opracowanie dokumentacji projek-
towej w zakresie budowy / przebudowy 
sieci wodociągowej od ul. Błotnej do 
ul. Poznańskiej, w ul. Poznańskiej i 
ul. Krakowskie Przedmieście, a także 
częściowo na roboty budowlane w tym 
zakresie. 

Środki, o których mowa wyżej, w 

kwocie 1 500 000 zł Gmina Lubsko 
pozyskała startując w naborach w ra-
mach Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych.
Przyznane wsparcie jest dla Gminy 
Lubsko bardzo ważne. Sieć wodocią-
gowa w Lubsku jest przestarzała, w 
niektórych miejscach ma ponad 140 
lat. Stąd wynika jej awaryjność. Re-
alizowane i planowane do wykonania 
inwestycje poprawią jakość usług w 
dostawie wody. 

Istotne znaczenie ma także realizowane 
zadanie budowy sieci w kierunku strefy 
przemysłowej w Górzynie. Docelowe 
połączenie sieci z Lubskiem da możli-
wość alternatywnego zasilania w wodę 
miejscowości, do których dziś woda 
jest dostarczana ze stacji w Gozdnie.

M.K.

BUDUJĄC WIELKIE LUBSKO
RUSZYŁY PRACE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM WIAT
DLA TURYSTÓWNAD ZALEWEM KARAŚ

TRWA BUDOWA WODOCIĄGU W UL. 
BŁOTNEJ. NIEBAWEM RUSZĄ DALSZE 
INWESTYCJE WODOCIĄGOWE

W poniedziałek 10 maja 2021 roku ruszyły prace. Geodeta wytyczył miejsca pod przyszłe wiaty. Rozpoczęto również roboty ziemne, przygotowujące teren 
pod posadowienie wiat.

Obecnie realizowane jest zadanie 
budowy wodociągu w ul. Błotnej i 
dalej w kierunku strefy w Górzynie. 

W kolejnym etapie będzie wykonana 
przebudowa wodociągu w ul. 

Poznańskiej. Termin realizacji tych prac 
został określony do końca 2022 roku.

Enea Oświetlenie Sp. z o.o. w ramach 
programu wymiany słupów oświetle-
nia drogowego dokona wymiany 60 
słupów między innymi na ulicach: Gło-
wackiego, Botanicznej i Przemysłowej 

w Lubsku. Prace ruszą już niebawem!
M.K.

NIEBAWEM RUSZY 
WYMIANA SŁUPÓW 
OŚWIETLENIA 
DROGOWEGO

PRZEBUDOWA I PIĘTRA 
BUDYNKU PO DAWNYM USC

Enea Oświetlenie Sp. z o.o. 
planuje rozpoczęcie zadania 
w II kwartale 2021 roku. ►

Trwają prace ada-
ptacyjne I piętra bu-
dynku po dawnym 
USC przy al. Wojska 
Polskiego 2a. Re-
alizowane są roboty 
wyburzeniowe, mu-
rarskie i instalacyjne. 
Prace zostały zorga-
nizowane tak, by nie 
zakłócać funkcjono-
wania działających 
w budynku Klubu 
Senior+ oraz Środo-
wiskowego Domu 
Samopomocy.

M.K.

W związku z otrzymanym dofinansowaniem z 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 

wysokości 1 mln zł, Gmina Lubsko może rozszerzyć 
pierwotnie planowany zakres prac i w sposób 

kompleksowy dokonać przebudowy I piętra obiektu.
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 H I STORI A 

JAN RAK NAJWYBITNIEJSZY
LUBSKI HUMANISTA

„Złoto, duma, żądza majątku i kłamstwo nigdy nie były twoimi przyjaciółmi, 
lecz wyłącznie pokój, swoboda i łaska”.

Napis na epitafium Jana Raka

W literaturze można znaleźć kilka 
nazwisk, pod którymi występuje. 
Najbardziej rozpowszechnionym 
imieniem naszego bohatera jest Jan 
Rak. Występuje także jako Johannes 
Rhagius Aesticampianus, Johann 
Rack lub Jan Sommerfeld młodszy. 
Dziś łatwiej nam pisać o tym wybit-
nym humaniście dzięki wytężonej 
pracy i badaniom Lucjana Grzei, 
regionalisty z Lubska, który uważany 
jest za odkrywcę i za popularyzatora 
wśród współczesnych Lubuszan 
postaci Jana Raka. Z jego inicjatywy 
władze Lubska imieniem Jana Raka 
nazwały jedną z ulic miasta. Jan Rak 
urodził się w 1460 roku w Lubsku był 
synem sukiennika Łukasza Raka, bez 
wątpienia z pochodzenia łużyckiego 
Serba. Jan Rak przez współczesnych 
był bardziej znany jako Johannes 
Rhagius Aesticampianus, aniżeli pod 
własnym rodowym nazwiskiem. La-
tynizacja nazwisk była wśród ówcze-
snych elit intelektualnych zabiegiem 
powszechnie stosowanym. Miało to 
znaczenie nie tylko prestiżowe, ale 
także praktyczne, gdyż umożliwiało w 
międzynarodowym ruchu naukowym 
omijać nieraz fonetycznie trudne do 
wymówienia nazwiska. Pamiętać 
trzeba, że jeszcze za czasów Raka 
językiem uniwersyteckich katedr 
i dysput naukowych była łacina. 
Dopiero zdobycze reformacji miały 
przynieść absolutny pryzmat językom 
narodowym. Jan Rak nauki pobierał 
w Zgorzelcu i szkole przykatedralnej 
w Miśni. W połowie lat siedemdzie-
siątych XV wieku odnotowały go 
księgi uniwersytetu w Heidelbergu 
u sławnego Rudolphusa Agricoliego, 
kiedy słuchał jego wykładów z litera-
tury greckiej i rzymskiej oraz języka 
hebrajskiego. Filologia klasyczna była 
także główną domeną naukowej i aka-
demickiej działalności Jana Raka. W 
celach edukacyjnych odbywał liczne 
wędrówki po świecie. Znał Francję, 
Włochy, Polskę, do której przybył 
na początku lat osiemdziesiątych XV 
wieku. Zatrzymał się w Krakowie.
Kraków, ówczesna stolica Polski i jej 
najpoważniejszy ośrodek naukowy, 
przeżywał okres największego roz-
kwitu. Obecność w stolicy włoskiego 
humanisty Filipa Buonaccorsiego 
zwanego Kallimachem przyspieszy-
ła tempo krążenia humanistycznych 
prądów, odtąd szczególnie żywo 
reagowano na wszystko, co wiązało 
się renesansowymi przemianami w 
zakresie nauki sztuki. Szerokie ho-
ryzonty myślenia, które Kallimach 
ukazał, interpretując i analizując 
pisma starożytnych filozofów i pisa-
rzy, coraz bardziej odsuwały w cień 
dotychczas znane dzieła związane 
z myślą scholastyczną. Kraków stał 

się miastem skupiającym ludzi twór-
czo niespokojnych. Pod koniec lat 
osiemdziesiątych przybył do Krakowa 
niemiecki wagant – humanista Kon-
rad Celtes, który na wzór włoskich 
akademii założył tu w 1489 roku 
stowarzyszenie literackie Sodalitas 
Litteraria Vistulan, czyli Wiślańskie 
Towarzystwo Literackie, poszerzając 
w ten sposób jeszcze bardziej zasięg 
oddziaływania humanistycznej my-
śli. Członkami tego Towarzystwa 
byli Polacy i Niemcy, Włosi i Czesi 
m.in. Filip Buonaccorsi, Wawrzyniec 
Korwin, Wojciech z Brudzewa, Jan 
z Głogowa i Jan Sommerfeld. Ten 
ostatni jest nikim innym jak naszym 
Janem Rakiem, wpisanym do rejestru 
Towarzystwa pod nazwiskiem Johan-
ni de Sommerfeld Lusatus Rhagius 
Aesticampianus.
Na początku lat dziewięćdziesiątych 
XV wieku Jan Rak i Konrad Celtes 
opuścili Kraków. Celtes udał się do 
Wiednia. Rak natomiast ruszył w 
podróż do Włoch, odwiedził Wene-
cję, Padwę, Ferrarę, Rzym, Bolonię, 
gdzie na tamtejszych uniwersytetach 

wykładał literaturę grecką. W Bolonii 
był przyjacielem Philippa Beroaldusa 
(1453 -1505) oraz Jacoba Questenber-
ga (1460 - 1527). Mimo wielu lat stu-
diów nie udało mu się zdobyć tytułu 
naukowego. Jednak poparcie książąt 
świeckich oraz władz kościelnych, a 
także posiadanie laurowego wieńca 
otrzymanego z rąk papieża pomogło 
mu w rozpoczęciu kariery naukowej. 
Po powrocie do Niemiec na uniwersy-
tecie w Moguncji objął katedrę etyki i 
retoryki. Moguncja w tym czasie była 
ośrodkiem sprzyjającym nauce w du-
chu odrodzenia i humanizmu. Dzięki 
temu Jan Rak mógł dokonać reformy 
studiów retoryki w duchu humanizmu 
odrodzeniowego. Na wieść o powoła-
niu przez elektora brandenburskiego 
Joachima I Nestora (1484 - 1535) 
własnej krajowej uczelni wyższej we 
Frankfurcie nad Odrą w 1506 roku 
(obecnie Uniwersytet Viadrina) Rak 
wrócił w rodzinne strony. W Moguncji 
Jan Rak cieszył się dużym uznaniem 
uczonych i wielką popularnością 
wśród studentów. Kiedy w 1506 
roku opuścił Moguncję i udał się do 
Frankfurtu nad Odrą, poszło za nim 
25 jego słuchaczy. Uniwersytet we 
Frankfurcie nad Odrą był pierwszym 
i jedynym uniwersytetem w dawnej 
diecezji lubuskiej. Od 1508 do 1512 
roku Rak uczył we frankfurckim 
uniwersytecie greki, łaciny, wykładał 
poetykę rzymską, komentował pisma 
świętego Augustyna. Sam parał się 
twórczością poetycką, pisząc łaciń-
skie, elegie, hymny i ody. Miejscowe 
środowisko było w znacznej części 
nieprzychylnie do niego nastawione. 
Niestety nie mógł pozostać dłużej nad 
Odrą, więc opuścił frankfurcki uni-
wersytet. Po wyjeździe z Frankfurtu 
udał się na uniwersytet do Lipska. 
Publikował tam tłumaczenia m.in. 

św. Hieronima czy 
Pliniusza Starsze-
go. Chciał podjąć 
wykłady na temat 
„De doctrina Chri-
siana” św. Augusty-
na. Odmówiono mu 
jednak sali i usu-
nięto z uczelni. Rak 
apelował w tej sytu-
acji do Rzymu. Nie 
udało mu się jednak 
nic w tej sprawie 
załatwić. Jedynym 
pożytkiem pobytu w 
Wiecznym Mieście 
było uzyskanie przez 
niego tytułu doktora 
teologii.
Jan Rak nie mógł w 
tym czasie nigdzie 
na dłużej zagościć. 
Po Lipsku wykła-
dał w zastępstwie na 
paryskiej Sorbonie. 
Niestety zniechęco-
ny panującymi na tej 
uczelni scholastycz-
nymi metodami pracy dydaktycznej i 
naukowej wyjechał do Paryża, wygło-
sił tam cykl wykładów z interpretacji 
Homera i tragików greckich. Z Paryża 
udał się do Kolonii, tam jednak też 
uczelnia była opanowana przez scho-
lastyków niechętnych poglądom gło-
szonym przez Łużyczanina. Dalszymi 
etapami w życiu Jana były Chociebuż 
i Freiberg. Stąd trafił do Wittenbergi. 
To był ostatni etap w jego karierze i 
życiu. Jan Rak był dwukrotnym dok-
torem. W 1501 roku paryska Sorbona 
przyznała mu biret i tytuł doktorski 
z teologii, dwa lata przed śmiercią 
Uniwersytet w Wittenberdze nadał 
mu stopień doktora nauk medycznych, 
ale zanim przybył do Wittenbergii 

zdążył odwiedzić rodzinne Lubsko. 
W 1514 roku w Cottbus (Chociebuż) 
otworzył gimnazjum, które miało stać 
się zalążkiem przyszłego Universitas 
Serborum. Idea ta jednak nigdy nie 
doczekała się realizacji. Ostatnie trzy 
lata życia związany był z Wittenbergą. 
Zaliczał się do bliskich współpracow-
ników i przyjaciół Filipa Melanchtona 
(1497 - 1560) - filozofa i reformatora, 
Jana Staupitza (1460 - 1524) - teologa, 
Marcina Lutra (1483 - 1546) - refor-
matora. To właśnie dzięki Lutrowi 
wiemy, że Jan Rak poważnie choro-
wał na astmę sercową i że ona była 
przyczyną jego śmierci 31 maja 1520 
roku. Jan Rak został pochowany w 
wittenberskiej farze. Epitafium ukoro-
nowanego wieńcem laurowym poety i 
doktora dwojga fakultetów zachowało 
się do czasów współczesnych. Na 
epitafium na czerwonej marmurowej 
płycie przedstawiona jest koronacja 
Jana Raka laurem poezji, niżej w 
języku łacińskim opisana jest jego 
działalność naukowa w miejscach nad 
Dunajem, nad Renem, nad Odrą, nad 
Łabą, nad Szprewą i nad Sekwaną, na 
końcu znajduje się data jego śmierci. 
Na epitafium Jana Raka napisano takie 
słowa: „Złoto, duma, żądza majątku 
i kłamstwo nigdy nie były twoimi 
przyjaciółmi, lecz wyłącznie pokój, 
swoboda i łaska”. Natomiast o tym, że 
wybitny humanista renesansu urodził 
się w Lubsku przypomina nie tylko 
nazwa ulicy, ale i pamiątkowa tablica 
wmurowana w jedną z wewnętrznych 
ścian Baszty Żarskiej.

Krzysztof Kowsz

Jan Rak - wybitny humanista 
renesansu pochodzący z Lubska. 

Jan Rak wykładał na Uniwersytetach w Krakowie, Frankfurcie nad Odrą, Lipsku, Paryżu, w Moguncji, 
Kolonii i Wittenberdze (na zdjęciu panorama Krakowa z XVI wieku z czasów, kiedy na tutejszym uniwersytecie 

wykładał Jan Rak).

Strona tytułowa podręcznika do nauki retoryki autorstwa 
Jana Raka wydanego w Lipsku w 1509 roku.

- Pochodzi Pan z Żar, ale bywał 
też w Lubsku w okresie dzie-
ciństwa czy młodości. Jak Pan 
wspomina ten czas?
- Wspominam bardzo dobrze. 
Dziadkowie osiedlili się po wojnie 
niedaleko Jasienia. Moja babcia, 
Helena Zdanowicz, przywiozła 
z kościoła w Nowosiółce Ko-
ropieckiej w powiecie Buczacz 
obrazy drogi krzyżowej. Wiszą w 
kościele w Jabłońcu. Do dziadków 
jeździłem na wakacje, na święta, 
na soboty i niedziele. Przyjeżdżali 
wujkowie, jeździliśmy na Grabó-
wek, żeby popływać, a także do 
Lubska na zakupy i na lody.

- Jak wyglądała do tej pory Pana 
droga zawodowa? Czy miała 
bezpośredni związek z wykształ-
ceniem? Czym się Pan zajmował 
i być może nadal zajmuje?
- Ukończyłem Filologię Polską 
na Uniwersytecie we Wrocławiu, 
a później podyplomowe studia 
w zakresie Public Relations na 
Wyższej Szkole Bankowej w 
Poznaniu. Upadał stary system, 
otwierały się możliwości, więc 
zamiast pracy np. w oświacie 
postanowiłem budować kapita-
lizm. Prowadziłem działalność 
gospodarczą, handlowałem, szło 
różnie. Pracowałem też w du-
żych firmach produkcyjnych w 
Żarach, Wrocławiu i Warszawie, 
jako przedstawiciel handlowy i 
menedżer. Byłem dziennikarzem, 
sekretarzem redakcji i redaktorem 
naczelnym lokalnej gazety. Przez 
kilka ostatnich lat prowadziłem 
firmę, zajmującą się organizacją 
wydarzeń artystycznych. Organi-
zowałem recitale w całej Polsce 
dla artystów z krakowskiej Piwni-
cy pod Baranami. Wszystko ucięła 
pandemia. Musiałem odwołać 
planowane w 2020 r. wydarzenia. 
Do końca marca 2021 miałem 
zarejestrowaną działalność, ale 
w związku z wyborem na stano-
wisko dyrektora LDK musiałem 
wszystko uporządkować i za-
mknąć, bo tego wymagają przepi-
sy. Dyrektor nie może prowadzić 
działalności gospodarczej.

- Dlaczego postanowił wziąć Pan 
udział w konkursie na stanowi-
sko dyrektora LDK?
- Ponieważ otworzyła się taka 
możliwość i został ogłoszony 
konkurs. Pandemia spowodowała 
zamknięcie branży kulturalnej, 
więc przyszłość nie wyglądała 
różowo, a żyć i płacić rachunki 
trzeba. Kultura i rozrywka to spe-
cyficzna branża, gdzie wszelkie 

wydarzenia planuje się przeważnie 
rok wcześniej. Trzeba dopiąć ter-
miny, zainwestować w promocję 
i reklamę, ponosić koszty. Nie ma 
żadnej gwarancji, że cokolwiek 
dojdzie do skutku. Kultura to nie pa-
liwo do samochodu czy lekarstwa, 
to nie artykuł pierwszej potrzeby, 
stąd duża skala ryzyka. Ja jednak 
lubię wyzwania i zmiany. Praca na 
stanowisku dyrektora instytucji kul-
tury jest takim właśnie wyzwaniem. 
Mogę robić to, co lubię i realizować 
ciekawe projekty. Satysfakcja z 
pracy ma znaczenie. Ja jestem już 
w takim wieku, że nie muszę się 
niczego dorabiać.

- Proszę przybliżyć koncepcję na 
funkcjonowanie LDK. Co posta-
nowił Pan kontynuować i rozwijać, 
a co planuje nowego?
- LDK ma być wielopokolenio-
wym miejscem spotkań. Zależy 
mi na cyklicznych warsztatach dla 
młodych ludzi, szczególnie tych, 
którzy chcieliby zostać artystami, 
muzykami, animatorami, studiować 
kierunki artystyczne i związane z 
kulturą. Warsztaty prowadziliby 
twórcy i artyści. Zwrócę się ofi-
cjalnie do dyrektorów szkół, żeby 
pomogli wskazać i zachęcili do 
tego projektu młodych ludzi w 
przedziale wiekowym od ostatnich 
klas podstawówki do końca szkoły 
średniej. Chciałbym kontynuować 
współpracę z Lechem Krychow-
skim przy organizacji festiwalu 
Lubuskie Prezentacje Wokalne 

Dzieci i Młodzieży Specjalnej Tro-
ski. Zależy mi na zbudowaniu 
orkiestry, bo taka kiedyś istniała, ale 
to długi proces. Właśnie powstają 
gabinety do ćwiczeń muzycznych 
w remontowanym budynku daw-
nego USC. Będą więc doskonałe 
warunki do prowadzenia edukacji 
muzycznej. Chciałbym też, żeby 
literaci, tekściarze, muzycy i miło-
śnicy sztuk teatralnych, stworzyli 
kabaret dla dorosłych. Prowadzę 
w tym kierunku rozmowy i zapra-
szam zainteresowanych. Zależy mi 
także na organizowaniu wydarzeń 
artystycznych na wysokim pozio-
mie i takie planuję już na jesień. O 
festynach i imprezach rodzinnych 
nie wspomnę, bo to oczywistość.

- Jakie były pierwsze decyzje, 
które pan podjął?
- Pierwsze decyzje dotyczyły po-
rządkowania terenu po zimie. Zieleń 
wokół obiektu wymaga zmian i 
będziemy je powoli wprowadzać. 
Wypowiedziałem też umowę na 
stojące obok fontanny urządzenie 
do boksowani i kopania piłki, które 
generowało chaos i hałas, przeszka-
dzało ludziom, którzy chcieli odpo-
cząć wśród zieleni. Ma być zabrane 
do końca maja. Rozpisałem też nabór 
na wakujące stanowisko kancelaryj-
ne. Po przeprowadzonym konkursie, 
od 4. maja sekretariatem i kadrami 
zajmuje się pani Karolina Zielińska. 
To pierwszy krok do zbudowania 
nowego, profesjonalnego zespołu.

- Wiem, że bliska jest Panu rów-
nież działalność społeczna. Jak 
widzi Pan swoją aktywność tutaj 
w tym zakresie?
- To prawda, byłem radnym powia-
towym, od kilkunastu lat jestem 
prezesem żarskiego Towarzystwa 
Upiększania Miasta i organizuję w 
Żarach w trzecią sobotę i niedzielę 
września, doroczny Jarmark Miodu 
i Wina. Rozumiem więc potrzeby i 
oczekiwania różnych formalnych i 
nieformalnych grup. Zależy mi na 
współpracy, jestem gotów wspomóc 
logistycznie różne pomysły. Od 
pierwszego dnia pracy rozmawiam 
ze wszystkimi zainteresowanymi, 
zachęcam do niej niezdecydowa-
nych.

- Jak ważna będzie współpraca z 
innymi organizacjami czy insty-
tucjami i aktywizacja lokalnego 
potencjału kulturowego.
- Jest bardzo ważna. Tylko wspól-
nie działając, będziemy mogli coś 
osiągnąć. Dom kultury musi być 
miejscem inspiracji i wiodącą in-
stytucją, promującą całą gminę. 
Kultura powinna być wizytówką 
Lubska. Inne instytucje w miarę 
potrzeb i możliwości powinny się 
w tę współpracę zaangażować, 
bo to teraz nasza wspólna sprawa. 
Wizerunek gminy ma kolosalne 
znaczenie dla jej rozwoju. Potencjał 
w postaci infrastruktury kulturalnej 
jest bardzo duży. Pobliskie Żary 
takiego nie mają. Do tego dochodzą 
miejsca takie jak zalew Karaś czy 

Nowiniec. Te atuty należy bez-
względnie wykorzystać. Tu mamy 
jednakowe zdanie z burmistrzem 
Dudojciem i radnymi. Wspólna 
wizja i współpraca buduje.

- W najbliższym czasie plano-
wane jest połączenie Biblioteki 
z LDK i powstanie nowej insty-
tucji. Jak w Pana opinii rysuje 
się jej przyszłość, biorąc pod 
uwagę panującą pandemię, ale 
przede wszystkim perspektywę 
powrotu do normalności, na 
co wszyscy z niecierpliwością 
czekamy?
- Pandemia minie. Nawet Zwią-
zek Socjalistycznych Republik 
Radzieckich przeminął, chociaż 
zapewniali, że będzie „wieczny”. 
Nowa instytucja ma przed sobą 
przyszłość w kontekście tego, o 
czym już wspomniałem. Połącze-
nie powinno spowodować, oprócz 
obniżenia kosztów, większą mo-
bilność i możliwość pozyskiwania 
finansów z zewnątrz, a to przełoży 
się na lepszą ofertę. Zaproponowa-
łem, żeby nowej instytucji nadać 
patrona – urodzonego w Lubsku 
łużyckiego humanistę, poetę i teo-
loga Jana Raka. To ukłon w stronę 
historii miasta, europejskiej myśli 
oraz naszych sąsiadów zza Nysy 
Łużyckiej – najmniejszego narodu 
słowiańskiego – Serbołużyczan. 
Nowa instytucja musi mieć swoją 
rangę. Nie tylko wierzę, ale i je-
stem przekonany, że postać Jana 
Raka tę rangę nada i pomoże w 
promocji Lubska.

- Zapewne doświadczenie zwią-
zane z dziennikarstwem przyda 
się Panu jako instytucjonalnie 
przyszłemu wydawcy Magazy-
nu Lubskiego, który w tym roku 
obchodzi 30 rocznicę istnienia?
- Z całą pewnością. Rozumiem i 
znam pracę dziennikarza, także 
z perspektywy redaktora naczel-
nego, którym byłem. Wiem, co to 
presja i stres, znam wagę odpowie-
dzialności za słowo. Dziennikarze 
i redaktorzy cały czas poddani są 
przeróżnym żalom, naciskom, 
manipulacjom, intrygom. To ta-
kie połączenie roli księdza z 
prokuratorem. Muszą sobie z tym 
poradzić, żeby nie dać się uwieść 
sile przekazu, którą mają w ręku. 
Magazyn Lubski to duża wartość 
i tę wartość należy szanować. 
Rocznica 30. lat zobowiązuje nie 
tylko redakcję.

- Dziękuję za rozmowę i życzę 
realizacji ambitnych planów.

Rozmawiał M. Sienkiewicz

KULTURA POWINNA BYĆ KULTURA POWINNA BYĆ 
WIZYTÓWKĄ LUBSKAWIZYTÓWKĄ LUBSKA

 LUDZIE,  WYDARZENIA 

W wyniku przeprowadzonego konkursu na wolne stanowisko, dyrektorem Lubskiego Domu Kultury został 
Paweł Skrzypczyński, który swoje obowiązki zaczął pełnić z dniem 1 kwietnia 2021 roku. Postanowiliśmy 
zapytać nowego dyrektora o doświadczenie zawodowe, plany związane z funkcjonowaniem placówki, 
koncepcję rozwoju i współpracy z innymi instytucjami czy organizacjami, a także o zainteresowania.

Dom kultury musi być 
miejscem inspiracji 
i wiodącą instytucją, 
promaującą całą gminę

Pierwsze decyzje dotyczyły m.in. 
porządkowania terenów wokół obiektu  
po okresie zimowym

LDK ma stać się 
wielopokoleniowym 
punktem spotkań
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30 lat istnienia ML na rynku wy-
dawniczym jak z bicza strzeliło. 
Nie każdy z mieszkańców Lubska 
(i Czytelników) zdaje sobie sprawę, 
jak doszło do utworzenia naszej 
gazety. Jako były mieszkaniec 
Lubska (przez blisko 20 lat) sięgam 
pamięcią do owego 1991r., kiedy 
tworzyliśmy „Magazyn Lubski”. 
Próbuję coś sobie przypomnieć 
i odtworzyć tamte lata w nowej 
dla nas rzeczywistości. Otwieram 
kalendarz z 1991 roku i szukam ja-
kichkolwiek zapisków na ten temat. 
Pod datą 13 lutego (środa) 1991r. 
zapisałem: „godz. 15.00 – zabranie 
w ratuszu kolegium redakcyjnego 
gazety, która ma być wydawana 
w Lubsku. Obecni: Piotr Palcat – 
burmistrz Lubska w l. 1990-1994 i 
1994 – 1998 (piąty w historii mia-
sta), Włodek Mochocki – nauczyciel 
w SP nr 2, jednocześnie radny – 
przewodniczący Komisji Oświaty i 
Kultury w Radzie Miasta, Barbara 
Bobińska – dyrektor Biblioteki Mia-
sta i Gminy, Mieczysław Wojecki 
– nauczyciel geografii w ZSO i Z 
w Lubsku i jednocześnie nauczy-
ciel akademicki w WSP w Zielonej 
Górze, Lech Krychowski – dyrektor 
Lubskiego Domu Kultury oraz 
Adam Dechnik – pracownik dru-
karni. Odnotowane mam również 
drugie spotkanie 22 lutego (piątek). 
Odbyło się tym razem w Bibliotece 
Miejskiej. Na zebraniu obecni byli: 
Krzysztof Bagiński – nauczyciel, 
Krzysztof Szulc – nauczyciel i Bog-
dan Kędziora – milicjant. Również 
trzecie spotkanie odbyło się 1 marca 
(piątek) w tym samym miejscu i w 
tym samym składzie. I na tym się 
kończą moje notatki w kalendarzu, 
więc sięgam pamięcią do innych 
źródeł. Jak wynika z powyższego, 
to lubscy nauczyciele przyczynili 
się do wydania pierwszego numeru 
ML, na czele z burmistrzem Piotrem 
Palcatem.(też byłym nauczycielem). 
Nie mieli żadnego doświadczenia 
dziennikarskiego, ale za to dużo 
chęci (i zapału) do działania. Dopie-
ro z czasem poznali tajniki wiedzy 
dziennikarskiej i edytorskiej. Waż-
ną kwestią omawianą na owych 
spotkaniach było wytypowanie 
osoby, która byłaby redaktorem 
naczelnym pisma. Brano pod uwa-
gę też moją kandydaturę (i drugiej 
osoby – nazwiska nie pamiętam), 
ale ja tej propozycji nie przyjąłem 
ze względów zawodowych (i z 
realnym uzasadnieniem) – dojazdy 
z Lubska na uczelnię w Zielonej 
Górze, praca nad habilitacją itp. W 
1991r. byłem miedzy innymi już 
mocno zaangażowany (od paździer-
nika 1988r.) w nowym środowisku 
pracy w Zielonej Górze(w Lubsku 
mieszkałem od września 1973 r. 

do lutego 1994r.). Do nowej pracy 
dojeżdżałem autobusem (etat na 
WSP i sobotnio – niedzielna praca 
w Centrum Kształcenia Ustawiczne-
go). Wobec powyższego – redaktor 
naczelny zgłosił się sam, a innych 
propozycji już nie było. W ten sposób 
redaktorem naczelnym został Włodek 
Mochocki (człowiek inteligentny i 
odpowiedzialny) przy poparciu osób 
obecnych na zebraniu. Na wydanie (w 
kwietniu 1991r.) sygnalnego numeru 
ML (my jako Kolegium Redakcyjne) 
czekaliśmy z utęsknieniem od wielu, 
wielu lat. 
W historii Lubska ukazywały się 
wcześniej przed 1945r. następują-
ce czasopisma: Sommmerfelder 
Wochenblatt (przez 166 lat), Som-
merfelder Anzeiger, Sommerfelder 
Tageblatt. Po 1945 r.: Na granicy ( 
dwustronicowy), Wiadomości Lub-
ska (1955 – 1956), Ceramik Lubuski 
(1971 – 1976), Prometeusz (1977 w 
LO), Prometeusz (1986 – 1989 w 
ZSOiZ), Lubski Serwis Informacyjny 
(1985- 1988) i Nasz Głos.
No i stało się. Pojawił się pierwszy 
numer pisma, miesięcznik, z pod-
tytułem „Gazeta dla wszystkich”, 
w nakładzie 2000 sztuk, ośmiostro-
nicowy, z przewagą czerwieni na 
stronie tytułowej, w cenie 2000 zł. W 
stopce redakcyjnej, bardzo skromnej, 
napisano, że jest to pismo samorządu 
terytorialnego, redagowane przez 
Kolegium (bez podania nazwisk). 

Podano też, że redaktorem naczelnym 
jest Władek Mochocki, sekretarzem 
Barbara Bobińska (od nr 8 1993), a 
redaktorem technicznym Piotr Szre-
itel (od nr 8/1993). Wydawcą gazety 
był Urząd Miasta. Redakcja mieściła 
się w Bibliotece Miejskiej (przez 27 
miesięcy), a od czerwca 1993r. przy 
ul. Niepodległości 8. Gazeta nasza 
drukowana była w drukarni praso-
wej „Poligraf” w Zielonej Górze, 
ul. Reja 5. 
Mimo mojego zamieszkania (od 
lutego 1994r.) w Zielonej Górze, 
nadal emocjolnalnie byłem ( i jestem) 
związany z Lubskiem i „naszą gaze-
tą”. W pierwszych 50 numerach ML 
ukazało się ponad 80 moich tekstów. 
W następnych latach było ich znacz-
nie więcej. By mieć do nich dostęp, 
wszystkie teksty (kilkaset) jako prze-
druki umieściłem w swojej publikacji 
pt. ”Z Magazynem Lubskim za pan 
brat” w trzech zeszytach w 2012r., 
wydanych w Zielonej Górze.
Dzięki pasjonatom lubskim i przy-
chylności władz mógł się ukazywać 
(aż do dziś) ML. W ten sposób ziściły 
się nadzieje tutejszego środowiska do 
posiadania własnej, lokalnej gazety. 
Po minionych latach zauważyć nale-
ży, że było to przedsięwzięcie udane. 
Magazyn Lubski mocno okrzepł i 
wrósł w pejzaż świadomościowy 
mieszkańców miasta nad Lubszą. 
Dzisiaj ML jest na wysokim poziomie 
edytorskim i czyta się go z zaintereso-

waniem. Jest on ważnym instrumen-
tem kształtowania opinii publicznej w 
gminie i mieście, źródłem informacji 
urzędowych i prywatnych, źródłem 
wiedzy o regionie.
Reasumując – wielki ukłon składam 
Piotrowi Palcatowi (ojcu chrzestnemu 
naszej gazety), który usilnie starał się 
z ramienia urzędu, by gazeta pojawiła 
się na rynku wydawniczym oraz re-
daktorowi naczelnemu – Włodkowi 
Mochockiemu (tytanowi pracy), 
który sercem i duszą był oddany 
nowemu pismu. To on ponosił trudy 
redagowania „ ML”, by był on intere-
sujący , gromadził materiały, oddawał 
je do druku. Ubarwiał nasze pismo 
ciętym językiem i repliką na częste 
głosy (niezbyt słuszne) z naszego 
lokalnego podwórka. Z kolei Krzysz-
tof Bagiński (nauczyciel, fotograf) 
z ML związany od początku, jest 
autorem winiety oraz szaty graficznej, 
rysunków oraz ponad tysiąca zdjęć 
do różnych artykułów. Śp Bogdan 
Kędziora swoje pasje realizował w 
rubryce sportowej. 
Inicjatorem powstania ML był Lech 
Krychowski, który w rozmowie z 
burmistrzem P. Palcatem powoływał 
się na gazety wychodzące w Jarocinie. 
Tytuł „Magazyn Lubski” wymyślił 
Kazimierz Chrobrowski*.
W numerze czwartym 1991r. dzien-
nikarz zielonogórski Zenon Łuka-
szewicz w ocenie pisma napisał: „ 
Wróżę mu pomyślną przyszłość…” 

I tak się stało – gazeta przetrwała te 
30 lat, a więc wróżba się spełniła. W 
tej chwili wypada nam się cieszyć i 
mieć nadzieję, że gazeta przetrwa 
następne lata (dzięki mądrości 
władzy lokalnej), czego sobie i 
współredagującym życzę. 
Dr Mieczysław Wojecki, były 
mieszkaniec Lubska w l. 1973-
1994, Honorowy Obywatel Lubska

30 LAT ISTNIENIA 
MAGAZYNU LUBSKIEGO 
NA RYNKU WYDAWNICZYM

 10 - lecie Magazynu Lubskiego. Na zdjęciu w środkowym rzędzie czwarty od prawej - dr Mieczysław Wojecki. 
W tym samym rzędzie od lewej dziewiąty z kolei (w jasnym garniturze) Kazimierz Chrobrowski

* Jednym ze współzałożycieli 
i  „O j c ó w  C h r z e s t n y c h ” 
„Magazynu Lubskiego” był 
Kazimierz Chrobrowski.
Urodził się 3 lipca 1950 roku w 
Białkowie. Tak Go wspominał 
wieloletni współpracownik 
Bogdan Kędziora: „Kaziu był 
jednym z założycieli i długoletnim 
członkiem zespołu redakcyjnego 
„Magazynu Lubskiego” i do 
ostatnich dni swojego życia 
stałym współpracownikiem. 
Był pomysłodawcą nazwy 
„Magazyn Lubski”. Pamiętam 
Jego rzeczowe dyskusje 
podczas posiedzeń zespołu 
redakcy jnego i  c iekawe 
materiały, przeważnie o treści 
historycznej. Pan Kazimierz 
był  cz łowiek iem bardzo 
życzliwym bez reszty oddany 
swojej pracy bez względu na to, 
gdzie pracował i co robił. Miał 
poczucie humoru i bardzo duży 
dystans do siebie.” 

Opracował I.G. 

Budynek przy ul. 
Niepodległości 8, 
pierwsze piętro, 
jeden pokój, a w 
nim dwie szafy, 
stół z krzesłami, 
biurko, regał, szafka, 
"wykopana" ze 
strychu w ratuszu 
maszyna do pisania, 
telefon stacjonarny, 
ława i cztery 
fotele - to wystrój 
redakcji "Magazynu 
Lubskiego", 
jaki zastałam, 
rozpoczynając pracę 
1 października 1993 
roku. 

Wówczas wydawcą był Urząd 
Miasta, redaktorem naczelnym 
Władysław Mochocki, a druk 
"ML" odbywał się w drukarni 
Barbary i Adama Dechników 
(wtedy drukarnia mieściła się 
przy ul.E.Plater). 
Początki były trudne - kolumny, 
szpalty, makiety itp. Wszystko 
to było dla mnie nowe (poprzed-
nio pracowałam w księgowości, 
w "Luwenie"). Nie zapomnę, jak 
W.Mochocki przysłał kogoś do 
redakcji, abym dała mu szczotki 
- może nie będę rozpisywać się, 
o jakich wtedy szczotkach po-
myślałam. Szczotek oczywiście 
nie dostał. Okazało się, że taką 
nazwę nosi wydruk strony, na 
której robiło się korektę.
Początkowo do moich obo-
wiązków miało należeć prze-
pisywanie tekstów i kontakt z 
czytelnikami. Później dołączyła 
korekta, tworzenie krzyżówek, 
rozprowadzanie czasopisma, 
zajmowałam się wypisywaniem 
faktur, rozliczaniem sprzedaży 
"ML", itd.
Dziś z czystym sumieniem 
mogę powiedzieć, że dałam 
radę, mimo iż na początku 
kompletnie nie wiedziałam "co, 
do czego". Miałam ogromne 
wsparcie w całej redakcyjnej 
ekipie. W.Mochocki był bardzo 
wyrozumiały, Bodziu - Ś.P. Bog-
dan Kędziora, zapalony pasjonat 

sportu, który zawsze rozweselał i 
życzył "jak najmniej uciążliwych 
interesantów". A zdarzali się i 
tacy... Pamiętam, jak do redakcji 
przyszedł młody człowiek i rzucił 
na ławę kartkę z tekstem "drukuj 
babo, bo pobiję" albo zarośnięty, 
brudny "jegomość" z nożem za 
cholewką, czy starszy pan, który 
chciał mnie zdzielić krzesłem, 
bo nie podobało mu się zdanie w 
artykule.
Bardzo ciepło wspominam wszyst-
kich dziennikarzy pracujących 
dla "ML", m.in. Krzysztofa Ba-
gińskiego (fotoreporter), zawsze 
dyspozycyjny, robiący zdjęcia z 
wielką pasją, które mają w sobie 
"to coś", Ś.P. Kazia Chrobrowskie-
go, Zbyszka Kasprzaka, Mietka 
Wojeckiego, Adama Bolesława 

Wierzbickiego, Marka Sienkiewi-
cza, Elżbietę Kowalską, Krzysia 
Kowsza, Zbyszka Załużnego, Ś.P. 
Jadzię Pietrusińską, Cecylię Tęcio-
rowską - ciepłą, serdeczną, pełną 
optymizmu i dobrego humoru, jed-
nak najbardziej zżyłam się z moją 
Ewcią - Ś.P. Edwardą Żylińską, z 
którą spędziłam w redakcji mnó-
stwo czasu. Teksty "doprawiała" 
dużą dawką swojego wielkiego 
serca i dla każdego miała zawsze 
dobre słowo. Byliśmy jak rodzina. 
Spotykaliśmy się z okazji imienin, 
urodzin, wigilii, mniejszych lub 
większych jubileuszy istnienia 
"ML", czy na zwykłym grillu.
Warto również wspomnieć, że 
w trakcie mojej pracy w "ML" 
co jakiś czas kierowano do nas 
stażystki, które miałam przyjem-

ność zapoznać z pracą redakcji. 
Najbardziej pamiętam Karolinę, 
Renatę, Patrycję, Justynę i Magdę, 
która w późniejszych latach została 
sekretarzem redakcji, a następnie 
przez krótki okres objęła stanowi-
sko naczelnej.
W 2015 r. przeszłam na emeryturę. 
Pracowałam w "Magazynie" 22 
lata...w tym czasie: wydaliśmy ok. 
250 numerów, zorganizowaliśmy 
kilkanaście plebiscytów dla naj-
lepszych sportowców, zajęliśmy II 
miejsce w konkursie "Złote Szpal-
ty", było 4 redaktorów naczelnych 
(Ś.P. Adam Kowalski, Władysław 
Mochocki, Ryszard Sibiński, To-
masz Rabenda), urząd obejmowało 
4 burmistrzów (Piotr Palcat, Ś.P. 
Mariusz Iżyk, Bogdan Bakalarz, 
Lech Jurkowski), siedzibę redakcji 

przenoszono 3 razy (z ul. Nie-
podległości na ul. Powstańców 
Wlkp, później do Baszty Pachoł-
ków i do Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Lubsko - gdzie 
mieści się do dnia dzisiejszego), 
mieliśmy 3 wydawców (Urząd 
Miasta, Lubski Dom Kultury i 
Biblioteka Publiczna Miasta i 
Gminy Lubsko).
Z okazji jubileuszu 30-lecia ist-
nienia "Magazynu Lubskiego" 
składam najserdeczniejsze ży-
czenia obecnym pracownikom, 
nieustającej weny twórczej, 
niekończących się tematów i 
przede wszystkim kolejnych 
30 lat.

Halina Drobniak

Szczotek oczywiścieSzczotek oczywiście
nie dostał - wspominanie dostał - wspomina
Halina DrobniakHalina Drobniak

 Kolegium Redakcyjne Magazynu Lubskiego. Od lewej : Marek Sienkiewicz, Bogdan Kędziora, Halina Drobniak, Edwarda Żylińska, Krzysztof Bagiński.
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wymieniałam nazwę miasta, a tato 
już opowiadał historię związaną z 
pobytem tam.
Pracując zawędrował do Lubska i tu 
poznał mamę .Mąż w ciągłych rozjaz-
dach nie był wymarzonym partnerem, 
więc za mamy namową tata zrezygno-
wał z pracy, choć proponowano mu 
mieszkanie w warszawskim Ursusie.

Podjął pracę w lubskiej Milicji (ukoń-
czył szkołę policyjną w Szczytnie), 
gdzie pracował do zasłużonej emery-
tury. Sport w życiu Bogdana zajmo-
wał kluczowe miejsce .Interesowało 
Go wszystko, co się działo w sporcie 
w kraju i na świecie.
Od lat 70-tych prenumerował całą 
prasę sportową, jaka wychodziła i 
czytał „od deski do deski'' po kilka 
razy. Kupował też wszelkie książki 

 Bogdan Kędziora w roku 
1965-takiego poznała mama.

 Drużyna piłkarska korespondentów Wiadomości Sportowych Brenna 1988r. 

ŻADNE WYDARZENIE SPORTOWE   ŻADNE WYDARZENIE SPORTOWE   
NIE UMKNĘŁO JEGO UWADZENIE UMKNĘŁO JEGO UWADZE

 Turniej wiedzy kibiców sportowych Lubsko 1980 r. Przed zawodnikami 
punktacja w postaci piłeczek. 

 Turniej wiedzy kibiców-dekoracja zwycięzców. 
o tematyce sportowej i kilkakrotnie 
każdą czytał. Tak w nawiasie do-
dam, że zostało -myślę- ponad tysiąc 
sportowych wydań książkowych i 
nie bardzo wiem, co z nimi zrobić. 
Pasją taty była przede wszystkim lek-
koatletyka i sporty zespołowe (piłka 
nożna ,ręczna, siatkówka), najmniej 
interesował się sportami motorowy-
mi - żużel czy formuła 1, ale tez coś 
o tym zawsze wiedział. Wiedzę o 
sporcie miał niesamowitą, w czym 
pomagała mu doskonała pamięć - po-
trafił wymienić składy drużyn sprzed 
wielu lat czy osiągnięte wyniki. Swoją 
wiedzę często sprawdzał biorąc udział 
w turniejach kibica sportowego na 

szczeblu miasta, województwa czy 
kraju i zdobywając wiele nagród. 
W minionych latach zawodników 
nagradzano sprzętem sportowym i 
dzięki temu na młodzieńcze wyjazdy 
z przyjaciółmi zawsze byłam dobrze 
wyposażona ( namioty, śpiwory, ma-
terace, kuchenki, piłki itp).
Podczas pracy zawodowej w lubskiej 
komendzie tato dbał o sport i rekreację 
współpracowników. Organizował im 
zawody strzeleckie, lekkoatletyczne 
czy siatkarskie. Tabela wyników 
wisiała na ścianie w dyżurce w ko-
mendzie i mobilizowała do pobijania 
swoich rekordów. Zaszczepił ducha 
rywalizacji.

Lata 70 - te to też czas tenisa stołowe-
go w naszym domu.
Pamiętam, jak na podwórku stały sto-
ły do tenisa i odbywały się rozgryw-
ki tenisowe najpierw wewnętrzne 
funkcjonariuszy, a potem rozgrywki 
z innymi zakładami pracy, głównie 
z PGKiM, gdzie pracowała mama. 
Przez nasze podwórko przewinęło 
się wtedy setki osób, przychodzili 
nawet w czasie pracy, w przerwie, aby 
zagrać w tenisa. Tato dbał o wyniki i 
dyplomy.
Mama też nieźle grała .Od najmłod-
szych lat tata chciał ze mnie zrobić 
sportowca i wprowadzał zdrowy tryb 

życia: poranne bieganie i coctail dla 
sportowców-soki z miodem i czymś 
jeszcze. Zimą zawsze były sanki 
i łyżwy, a latem woda. Tato przez 
wiele lat był ratownikiem WOPR 
na basenie, a mnie nauczył pływać 
w wieku wczesnodziecięcym. Od 
1990 r przeegzaminował setki osób i 
wydał 600 kart pływackich. W czasie 
corocznych wakacji nad morzem 
wypływaliśmy razem dość daleko 
od brzegu.
Gdy powstała inicjatywa utworzenia 
Magazynu Lubskiego, tato był jed-
nym z organizatorów i chętnie objął 
dział sportowy. Żadne wydarzenie 
sportowe nie umknęło jego uwagi-
-zawsze był obecny i wszystko opisy-
wał. Z jego inicjatywy też powstał na 

łamach ML plebiscyt na najlepszego 
sportowca Lubska. Jeszcze przed 
działalnością w ML i w jego trakcie 
tato pisał artykuły do wielu gazet, ale 
współpraca z tygodnikiem'' Wiado-
mości Sportowe'' była największa.
Na ich łamach przedstawiał lub-
skich sportowców i ich osiągnię-
cia. Przez całe życie zawodowe i 
potem na emeryturze był wiernym 
kibicem sportowym. Czas olim-
piad, mistrzostw czy mundialów to 
było zawsze wydarzenie w domu i 
wspólne kibicowanie .Tato odszedł 
w 2013 roku i pozostawił pustkę, 
ale też wiele sportowych pamiątek 
i wspomnień. Żałuję tylko ,że nie 
doczekał sukcesów Michała Roz-
mysa, bo bardzo w niego wierzył 

gdy ten stawiał pierwsze kroki w 
sporcie. Dziwiliśmy się, co on w nim 
widzi, a jednak miał przysłowiowego 
nosa i bardzo by się cieszył z jego 
sukcesów.
W latach 1980-1988 był laureatem 
wielu konkursów o tematyce sporto-
wej organizowanych przez redakcje 
pism i związków sportowych:
Mistrzostwa Polski Kibiców Sporto-
wych- 19 startów w latach 1959-1887; 
od 1982 r starty w Mistrzostwach 
Województwa Zielonogórskiego 
Kibiców Sportowych. W 1982 i 1986 
był wicemistrzem, a w 1993 zajął 
miejsce trzecie.
W 1986r zakwalifikowany do finału 
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o 
Kulturze Dalekiego Wschodu ''Sztuki 

walki drogą do poznania samego 
siebie'' Był najstarszym uczestnikiem 
wśród 39 finalistów z kraju.
Publikacje książkowe:
-''40 lat MLKS Budowlani Lubsko'' 
Lubsko 1989 nakład 1000egz+50
-''W roku jubileuszu " Lubsko 1991 
nakład300egz.+30
Odznaczenia sportowe:
Medal 40-lecia LZS
Zasłużony Działacz LZS
Milicyjna Odznaka Sprawności Fi-
zycznej/brązowa, srebrna ,złota/
Odznaka OZPN w Zielonej Górze
Odznaka Rekreacyjna TKKF /złota, 

brązowa/
Odznaka Zasłużony Gwardzista /
brązowa/
Honorowa Odznaka LZS/złota/
Zasłużony Działacz Kultury Fi-
zycznej/1989 brązowa/
Dyplom Zasłużony korespondent 
35-lecia Wiadomości Sportowych
Dyplom i puchar Za wybitne 
osiągniecia sportowe, szkoleniowe 
i publicystyczne w latach 1986-
1988 w ramach działalności Ogni-
ska KKF przy RUS W Lubsko.

Opracował I.G.

 Spotkanie redaktorów prasy lokalnej. 

Bogdan Kędziora przez 
wiele lat pracował w 
Magazynie Lubskim, 
był szefem działu 
sportowego.

Tak tatę wspomina córka Urszula:
Działalność taty na łamach ML 
wszyscy znają, ale tę z lat wcze-
śniejszych to już niekoniecznie.
Postaram się przybliżyć troszeczkę 
jego osobowość. Bogdan Kędziora 
urodził się w 1939 r. w Warszawie. 
Wraz z matką został wywieziony 
do Niemiec/do maja 1945/Po 
powrocie do Polski zamieszkał w 
Górze Kalwarii pod Warszawą, 
bo dom ich został zniszczony w 
czasie wojny.
Wychowany przez sama mamę 
(Tata jego, a mój dziadek zginął 
w Powstaniu Warszawskim, więc 
ojca swojego nie znał) szukał 
swojej drogi życiowej. Zmieniał 
szkoły, bo ciągle coś innego go 
fascynowało. Technikum Geolo-
giczne w Warszawie wydawało się 
strzałem w dziesiątkę, ale to zosta-
ło zamienione na Technikum Dróg 
Wodnych w Szczecinie. W latach 
1960-62 odbył zasadniczą służbę 
wojskową w jednostce lotnictwa 
(ukończył tam Szkołę Podofi-
cerską Łączności). Potem podjął 
pracę w warszawskiej PBLK 
(Przedsiębiorstwo Budowy Linii 
Kablowych )zajmującej się wyszu-
kiwaniem kabli w ziemi. Pracował 
jako majster i kierownik kolumny 
poszukiwawczej. Z tą firmą prze-
mierzył prawie wszystkie miasta w 
Polsce. Pamiętam, że jako dziecko 

 Spotkanie wigilijne redaktorów Magazynu Lubskiego. Od lewej: Ryszard Sibiński – redaktor 
naczelny ML do 2015r., Marek Sienkiewicz – szef wielokierunkowego działu Ludzie – wydarzenia, 

Zenon Niżyński – wieloletni współpracownik ML, Bogdan Kędziora – szef działu sportowego.  Sportowe relacje podczas Dni Lubska.  Bogdan Kędziora jako ratownik na basenie w Lubsku ok 1990r. 
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Krzysztof Bagiński urodził się 31 lipca 
1938 roku w Dolinie w województwie 
stanisławowskim. We wrześniu 1945 
roku jako repatriant przyjeżdża z rodzi-
cami i rodzeństwem do Nowej Soli. Na 
Ziemie Odzyskane zatem przyjechali 
rodzice: Czesława i Michał, oraz czworo 
dzieci: Krzysztof, Maria, Jan Kanty oraz 
Alicja. Za miejsce osiedlenia wybrali 
Nową Sól, ponieważ w czasie wojny 
siostra ojca - Jadwiga Żmijewska wraz 
z mężem Ferdynandem przebywała w 
Nowej Soli na robotach przymusowych, 
pracując w Dolnośląskich Zakładach 
Metalurgicznych „DOZAMET” (niem. 
KRAUSEWERK), zakład ten w czasie 
wojny zaopatrywał niemiecki przemysł 
zbrojeniowy oraz produkował elementy 
gospodarstwa domowego. Rodzina 
znała to miasto z opowieści, dlatego 
postanowiła w nim się osiedlić.
Krzysztof Bagiński w Nowej Soli 
ukończył szkołę podstawową i szkołę 
średnią. Jako uczeń liceum związuje 
się z amatorskim ruchem plastycznym. 
Pierwszym jego mistrzem stał się 
zielonogórski plastyk Ignacy Bieniek 
(1925 - 1993), który organizował wów-
czas sesje plastyczne w województwie. 
Kolejnym jego mistrzem był plastyk 
zielonogórski Kazimierz Rojowski (ur. 
1927 r.). W 1960 roku po ukończeniu 
Studium Nauczycielskiego na kierunku 
plastyczno – technicznym Krzysztof 
Bagiński podejmuje pracę jako na-
uczyciel w Liceum Pedagogicznym w 
Lubsku. W latach 1968 – 1974 pracuje 
w tutejszym Powiatowym Domu Kultu-
ry jako instruktor – plastyk, a następnie 
jako kierownik działu plastycznego. 
Uzyskuje I kategorię instruktorską z 
zakresu plastyki. W 1974 roku wraca do 
pracy w szkolnictwie. Pracuje w Zespo-
le Szkół Zawodowych jako kierownik 
zajęć pozalekcyjnych, a następnie 
podejmuje pracę w tutejszym Liceum 
Ogólnokształcącym. W latach siedem-
dziesiątych odbywa studia w Państwo-
wej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych 
w Poznaniu, uzyskując dyplom magistra 
wychowania plastycznego. W latach 
1973 – 1980 współpracuje z Ośrodkiem 
Kultury PGR w Lubsku, gdzie prowadzi 
sekcję plastyczną i fotograficzną, a także 
dokumentuje pracę, działalność gospo-
darczą i kulturalną przedsiębiorstwa. W 
latach siedemdziesiątych jest członkiem 
Komisji Kultury MRN w Lubsku, w 
latach 1963 – 1986 uprawia indywidu-
alną turystykę górską, oraz organizuje 
młodzieżowe obozy wędrowne. W 1974 
roku na zlecenie władz powiatowych 
projektuje flagę Lubska, flaga jednak 
nie wchodzi w obieg.
W twórczości Bagińskiego dominuje 
rysunek w różnych technikach i o 
różnej tematyce. Uprawiał malarstwo 
sztalugowe, fotografię czarno – białą 
i kolorową. Wystawiał swoje prace w 
kraju i za granicą m.in. w Niemczech i 
Danii. W latach sześćdziesiątych i sie-
demdziesiątych bierze aktywny udział 
w nauczycielskim ruchu plastycznym. 

Uczestniczy w plenerach plastycznych 
lokalnych i ogólnopolskich. Owocem 
działalności Krzysztofa Bagińskiego 
są absolwenci liceów plastycznych oraz 
wyższych uczelni plastycznych, którzy 
jeszcze jako uczniowie zostali przygo-
towani przez niego do podjęcia dalszej 
nauki w dziedzinie plastyki, uczestni-
cząc w pracach sekcji plastycznych i 
fotograficznych. Ponadto wyjeżdżał z 
najzdolniejszymi uczniami na Wysta-
wy Plastyki Amatorskiej do Zielonej 
Góry. Byli nimi: Wiesława Bednarczuk, 
Izabela Brzezińska, Halina Cieplicka, 
Lucjan Czarnecki, Danuta Słupek, Ma-
ria Tarnawa. Wystawy Plastyki Ama-
torskiej przy Lubuskim Towarzystwie 
Kultury prezentowały prace mieszkań-
ców województwa zielonogórskiego, 
którzy byli: robotnikami, księgowymi, 
urzędnikami, nauczycielami, inżynie-
rami, rolnikami, uczniami, studenta-
mi, gospodyniami domowymi. Jedni 
ukończyli wyższe uczelnie, inni tylko 
szkoły podstawowe. Jednak łączyło 
ich zamiłowanie do malowania, a że 
na malowanie znajdowali czas tylko 
w niedzielę, zwykło się ich nazywać 
malarzami niedzielnymi. Traktowali 
swoją twórczość jako odpoczynek po 
wyjściu z biura, hali produkcyjnej, 

szkoły. Malowali przez całe swoje wa-
kacje, urlopy, wypoczywając. Oto był 
sens tej plastyki. Sens i cel. Niektórzy 
pracowali pod kierunkiem plastyków 
zawodowych, inni bez fachowej opieki. 
Malując kształtowali swoje patrzenie na 
świat, wyobraźnię. A jeżeli to przynosiło 
efekt artystyczny, powstawała ciekawa 
rzecz, oryginalna, to była dodatkowa 
satysfakcja dla malującego. Wystawa 
ta przyczyniała się do zbliżenia i zacie-
śniania więzi pomiędzy miłośnikami 
malarstwa. 
W 2014 roku  Krzysztof Bagiński zdo-
był Grand Prix w XXIV Wojewódzkim 
Konkursie Fotograficznym – Żary 2014 
za tryptyk pt. „Noktrum”, który był 
zarówno tajemniczy, jak i nastrojowy. 
W zgiełku dnia zwracał uwagę ascezą, 
zagadką, jaką krył sam w sobie. Niespo-
dziewany, nie pozwalał na obojętność 
i wciąż wciągał widza w odkrywanie 
swej tajemnicy. Krzysztof Bagiński 
w czasie swojej pracy dydaktycznej i 
społecznej zostaje wielokrotnie wyróż-
niony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, 
Odznaką Zasłużony Działacz Kultury, 
Złotą Odznaką Lubuskiego Towarzy-
stwa Kultury,  Odznaką „Za zasługi w 
Rozwoju Województwa Zielonogór-
skiego”, Odznaką „Przyjaciel Dziec-

ka” (TDP), ponadto jest członkiem 
Stowarzyszenia Miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo – Wschodnich, 
oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi 
Dolińskiej w Niemodlinie.
W 1984 roku Krzysztof Bagiński oże-
nił z Emilią Wielebińską. Emilia Wie-
lebińska urodziła się 3 czerwca 1934 
roku w Lesznie, w 1944 roku wraz z 
całą rodziną wywieziono ją na roboty 
przymusowe do Austrii. Emilia miała 
wtedy 10 lat. Po wojnie osiedliła się 
w Zielonej Górze. Pracowała kolejno: 
w Prezydium Powiatowej Rady Na-
rodowej, w wydziale finansowym na 
stanowisku inspektora budżetowego, 
w Powszechnym Domu Towarowym 
jako kasjer Kasy Głównej. W 1963 
roku przyjechała do Lubska, a w 1965 
roku podjęła pracę w tutejszym Liceum 
Pedagogicznym, Liceum Ekonomicz-
nym, a następnie od 1972 roku w Li-
ceum Ogólnokształcącym, początkowo 
jako sekretarka, a później jako kierow-
nik administracyjno – gospodarczy. W 
Liceum Ogólnokształcącym pracowała 
do 1983 roku, do przejścia na eme-
ryturę. Już na emeryturze ukończyła 
3  - letnie „Diecezjalne Studium nad 
Małżeństwem i Rodziną” w Gorzowie 
Wielkopolskim. W latach 1990 - 2006 
prowadziła poradnictwo rodzinne 
przy parafii p. w. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Lubsku. Emilia była 
zaangażowaną członkinią Związku 
Nauczycielstwa Polskiego. Od 1965 
roku pełniła szereg funkcji w Zarzą-
dzie Oddziału ZNP w Lubsku: jako 
wiceprezes ogniska ZNP przy Liceum 
Ogólnokształcącym, przewodniczyła 
Oddziałowej Komisji Rewizyjnej. W 
Zarządzie Oddziału przez 4 lata byłą 
skarbnikiem i Przewodniczącą Sekcji 
Administracji Obsługi. W latach 1998 
- 2002 należała do Prezydium Zarzą-
du Oddziału. W latach 1994 - 1998 
prowadziła księgowość zarządu. Za 
swoją pracę i postawę życiową byłą 
wielokrotnie nagradzana i odznaczana. 
Posiadała: Brązowy Krzyż Zasługi 
ZNP, Złotą Odznakę ZNP, Odznakę 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (TPD) 

„Przyjaciel Dziecka”, Odznakę  za 
Zasługi w  Rozwoju Województwa 
Zielonogórskiego. Emilia Bagińska 
zmarła 4 czerwca 2008 roku, pozostała 
w  pamięci mieszkańców Lubska jako 
osoba życzliwa, otwarta na potrzeby 
ludzi, do końca pełna optymizmu i 
radości życia.
W 1992 roku Krzysztof Bagiński wraz 
z żoną Emilią założył pierwsze w 
ówczesnym województwie zielonogór-
skim  pogotowie rodzinne, przygoto-
wujące dzieci do adopcji. Pierwszy był 
Krzysiu, odebrali go w grudniu 1992 
roku, tuż przed świętami. Po niespełna 
trzech miesiącach przyjęła go rodzina 
adopcyjna. Potem był Mariusz, którego 
matka zostawiła w szpitalu, bo nie mia-
ła warunków do jego wychowywania. 
Był krócej, po trzech tygodniach i jego 
zaadoptowano. Potem była Ania, a 
po niej Ola, którą też zaadaptowano. 
Pod koniec listopada 1993 roku ze 
szpitala w Żaganiu Bagińscy odebrali 
Anię, która miała pięć miesięcy i dwa 
tygodnie. Była siódmym dzieckiem 
w rodzinie biologicznej, zajmowała 
się nią babcia. Trafiła do szpitala i do 
babci już nie wróciła. Miała być tak 
jak poprzednie dzieci tylko na krótko, 
miała ją zabrać rodzina adopcyjna. 
Ale nikt jej nie chciał. Rok później 
Bagińscy zrezygnowali z prowadzenia 
pogotowia rodzinnego i stali się ro-
dziną zastępczą. Ania była całkowicie 
niepełnosprawna. Nie mówiła, ale 
słyszała. Przybrani rodzice karmili ją 
sondą przez nos. Dziewczynka leżała 
na specjalnym łóżku z napędem elek-
trycznym, co pozwało łatwiej ustawiać 
ją w pozycji siedzącej. Obok stał ssak, 
którym co jakiś czas trzeba wypom-
pować flegmę z jej płuc. Państwo 
dawało nam za opiekę nad Anią 1.070 
zł i 153 zł dodatku pielęgnacyjnego. 
Zwracało pieniądze za 60 pampersów, 
choć Bagińscy używali dwa razy tyle. 
Niektórzy złorzeczyli im, że robią na 
tym wielki interes, skoro nie, to dlacze-
go biorą niepełnosprawne dzieci pod 
opiekę? Bagińscy nie mogli zostawić 

Ani nawet na chwilę samej. Zrezygno-
wali z wielu spraw, aby mogli w każdej 
chwili przyjść jej z pomocą. Brali ją 
na spacer na specjalnym wózku, przy-
brana mama brała ją na kolana, żeby 
dziewczyna obejrzała telewizję. Co z 
tego rozumiała - nikt nie wie. Czasami 
wydawała niewyraźne dźwięki, uśmie-
chała się. Ania była jak ich rodzona 
córka, nie mieli dzieci, to los ich nią 
obdarzył. Kochali ją, nigdy w życiu 
nie oddaliby jej do domu opieki. Jak 
słyszeli, że gdzieś dokonują eutanazję 
takich chorych, to byli w szoku i mó-

wili, że to nieludzkie. Po śmierci żony 
Emilii, Krzysztof Bagiński ze względu 
na to, że jedna osoba nie mogła opieko-
wać się niepełnosprawną Anią, oddał 
ją do Domu Opieki Społecznej prowa-
dzonym przez Zgromadzenie Sióstr 
św. Elżbiety we Wschowie. Jednak co 
miesiąc odwiedzał przybraną córkę, aż 
do jej śmierci w kwietniu 2014 roku.
Krzysztof Bagiński od początku po-
wstania "Magazynu Lubskiego" był 
członkiem redakcji i współuczestniczył 
w opracowywaniu szaty graficznej 
oraz dokumentacji fotograficznej. 

W 1991 roku został powołany w 
skład pierwszego zespołu redakcyj-
nego „Magazynu Lubskiego”. Na 
pierwszym spotkaniu powierzono mu 
opracowanie winety tytułowej nowo 
powstającej gazety. Opracowywał 
przez pewien czas elementy graficzne 
i nagłówki artykułów. Podjął się także 
funkcji fotoreportera, którą pełnił do 
2016 roku. Zamieszczał również w 
„Magazynie Lubskim” swoje rysunki 
dotyczące Lubska i okolic, a także in-
nych regionów Polski. Od końca 1993 
do połowy 1996 roku nastąpiła przerwa 
we współpracy z redakcją. Na łamach 
„Magazynu Lubskiego” ukazało się 
26 grafik związanych z tekstami, 67 
rysunków autorskich, 4 artykuły, 54 
reprodukcje fotograficzne oraz 428 
zdjęć jego autorstwa. Krzysztof Bagiń-
ski tak wspomina początki „Magazynu 
Lubskiego”: „Magazyn Lubski” był 
konsekwencją tego, co stało się rok 
wcześniej w 1990 roku, a mianowicie 
odrodzenia się samorządu lokalnego w 
Polsce, w tym samorządu w Lubsku. 
Potrzebny nam był głos lokalny, forma 
wydawnicza, która prezentowałaby 
idee samorządności, cele, założenia, 
plany, które społeczeństwo wiązało 
z odrodzonym samorządem. Trzeba 
to było w jakiś sposób społeczeństwu 
przekazać, publikować. Należy pamię-
tać, że był to 1991 rok, kiedy media nie 
były tak powszechne jak obecnie – nie 
było Internetu, na podłączenie telefonu 
czekało się kilka lat, komputeryzacja 
była w stanie początkowym, był słaby 
przepływ informacji do społeczeństwa. 
Podjęliśmy wtedy próbę stworzenia 
takiego forum, na którym można było 
się wypowiadać, w postaci gazety 
lokalnej. Lubsko miało wcześniej 
swoje gazety w okresie przedwojen-
nym „Sommerfeld Wochenblatt”, a 
w latach 1955 – 1956 „Wiadomości 
Lubska”. Nasza inicjatywa zrodziła 
się w 1991 roku, w kwietniu 1991 
roku doszło do spotkania w gronie 
kolegów, znajomych, ludzi, którzy żyli 
duchem samorządności. Byli to: Piotr 
Palcat, Barbara Bobińska, Władysław 
Mochocki, Kazimierz Chrobrowski, 
Mieczysław Wojecki, Bogdan Kędzio-
ra i Krzysztof Szulc. Stworzyliśmy 

zespół ludzi, który miał być zalążkiem 
nie tylko lokalnej gazety, ale forum 
dyskusyjnego miasta i gminy Lubsko, 
ludzi, którzy będą dokumentować ży-
cie naszej Małej Ojczyzny, będą pisać 
historię naszego miasta. Spotkaliśmy 
się wówczas w bibliotece miejskiej, 
w gronie, które nie miało żadnego 
doświadczenia w wydawaniu gazety. 
Wiedzieliśmy tylko, że trzeba coś 
zrobić, nie wiedzieliśmy tylko, jak to 
zebrać, jak to sfinansować, jak wydać 
tę gazetę, ponieważ w Lubsku jeszcze 
nie było drukarni. Był to początkowy 
okres samorządności, bardzo biedny 
okres, nie było tak jak dziś środków 
pomocy tzw. projektów, ale była grupa 
ludzi, którzy mieli ideę. Zastanawiali-
śmy się, kto ma być redaktorem na-
czelnym, był to dylemat, gdyż nikt nie 

miał doświadczenia w tym względzie. 
Przyjęliśmy początkowo założenie, 
że będzie to działalność społeczna, 
taki nasz oddolny wkład dla gminy, 
dla tej społeczności.  Doświadczenie 
i wiedza przychodziły z czasem. Po 
długiej dyskusji wybór padł na Włady-
sława Mochockiego – był historykiem, 
był pasjonatem regionalistą, radnym 
miejskim, czuł ten temat i podjął się 
tego zadania. Sekretarzem została 
Barbara Bobińska, autorem tytułu był 
Kazimierz Chrobrowski, natomiast 
fotografem i plastykiem, który stwo-
rzył szatę graficzną byłem ja. Tak 30 
lat temu powstała nasza gazeta. Po 30 
latach stwierdzam, że nasza inicjatywa 
z gazetą się sprawdziła, jest to po dziś 
dzień kronika naszego miasta”.

Krzysztof Kowsz

          Wędrowanie  „Szlakiem słynnych  postaci”

ŚLADAMI LUBSKIEGO MISTRZA PLASTYKI
I FOTOGRAFII – KRZYSZTOFA BAGIŃSKIEGO

„Człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze.
Serce kultury najmocniej bije zaś w ludziach zawodowo 

lub społecznie z nią związanych”.

Krzysztof Bagiński za swoją działalność był wielokrotnie odznaczany. 
Na zdjęciu plakieta, którą dostał od Burmistrza Lubska wraz z Odznaką 

Zasłużony Działacz Kultury. Na plakiecie napisane jest:  
„Człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze.  

Serce kultury najmocniej bije zaś w ludziach zawodowo lub społecznie  
z nią związanych”.

Krzysztof Bagiński znany lubski 
plastyk i fotograf.

Emilia z d. Wielebińska,  
żona Krzysztofa Bagińskiego.  

Razem przeżyli z sobą ćwierć wieku.

Dyplom Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu 
– Krzysztofa Bagińskiego.

W 1992 roku Krzysztof Bagiński wraz z żoną założył pierwsze w ówczesnym 
województwie zielonogórskim pogotowie rodzinne, przygotowujące dzieci 

do adopcji.

W 2010 roku Krzysztof Bagiński obchodził 50 – lecie swojej pracy artystycznej. 
Z tej okazji w Lubskim Domu Kultury w Lubsku została zorganizowana 

wystawa retrospektywna pt. „Pejzaż w rysunku Krzysztofa Bagińskiego”.

Biografia Krzysztofa Bagińskiego została zamieszczona w encyklopedi biograficznej pt. „Who is Who”, 
która przedstawia życiorysy znanych Polek i Polaków. Znane osoby wpisane do encyklopedii biograficznej 

dostają pamiątkowy dyplom i medal.

Krzysztof Bagiński od początku powstania „Magazynu Lubskiego”  
był członkiem redakcji i współuczestniczył w opracowywaniu szaty graficznej 
oraz dokumentacji fotograficznej. Jest on również, autorem winiety tytułowej 
„Magazynu Lubskiego” (na zdjęciu pierwszy numer „Magazynu Lubskiego”).

30 LAT MAGAZYNU LUBSKIEGO30 LAT MAGAZYNU LUBSKIEGO 30 LAT MAGAZYNU LUBSKIEGO30 LAT MAGAZYNU LUBSKIEGO
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Zaledwie 50 kilometrów za 
zachodnią granicą Polski, na 
terenie Saksonii i Branden-
burgii, żyje najmniejszy naród 
słowiański – Serbowie Łużyc-
cy. Ich obecność w południo-
wo-wschodnich Niemczech 
zapisano już w kronikach z 
VI wieku. Mają własny język, 
hymn i flagę, ale nigdy nie 
utworzyli własnego państwa. 
Są oni przedstawicielami całej 
rzeszy plemion zachodniosło-
wiańskich przybyłych około 
1500 lat temu na tereny między 
Odrą i Łabą, a nawet dalej na 
Zachód. Ich przetrwanie przez 
tak długi czas w morzu kul-
tury niemieckiej może budzić 
podziw: długoletnie zmagania 
z najeżdżającymi ich tereny 
plemionami germańskimi, po-
tem trudna rywalizacja z nie-
mieckimi kolonistami, wreszcie 
walka o zachowanie tożsamości 
w XIX i XX wieku. Od naj-
dawniejszych czasów na dzieje 
polityczne Łużyc miało wpływ 
położenie między księstwami 
niemieckimi (później – Prusami 
i Saksonią), Polską i Czechami. 
Na przestrzeni kolejnych stuleci 
należały one na przemian do 
któregoś z tych państw. Histo-
ryczna kraina Łużyce (grnłuż. 
Łužica, dlnłuż. Łužyca, niem. 
Lausitz, cz. Lužice) leży w 
Niemczech i w Polsce, między 
Kwisą i Łabą. Obecnie na tych 
terenach mieszkają Serbołuży-
czanie, Niemcy i Polacy. Łuża 
w nazwie tej krainy historycznej 
pochodzi prawdopodobnie od 
wyrazu ług, oznaczającego 
zbiornik wodny, kałużę; nazwa 
Łużyce wskazuje więc na krainę 

my jednak, że jak najbiedniejszy 
człowiek dla swego bliźniego, 
tak i biedny naród dla innego 
biedniejszego jeszcze narodu 
ma rękę najszerzej otwartą. Z 
wielkim wzruszeniem obserwuję 
akcję Polski na rzecz Łużyc. 
Miałem sposobność przyjrzeć 
się bliżej pracy wielu ośrodków 
prołużyckich w Polsce. Muszę 
stwierdzić bezstronnie, że w 
akcji tej przoduje bez wątpienia 
Wielkopolska. Poznańska mło-
dzież akademicka, wypełniająca 
z pełną odpowiedzialnością 
misję ambasadorów Łużyc w 
Polsce, stworzyła już w konspi-
racji Polski Ruch Obrony Łużyc 
„Prołuż” i dziś, przy żywym 
współudziale ogółu młodzieży 
i coraz wydatniejszej pomocy 
społeczeństwa oraz poparciu 
czynników rządowych, prowa-
dzi z rozmachem z Centrali w 
Poznaniu – zorganizowaną na 
skalę ogólnopolską działalność 
w obronie praw wolnościowych 
narodu łużyckiego. Wierzę, że 
ta wspaniała akcja „Prołużu” 
wpłynie decydująco na urze-
czywistnienie naszych dążeń 
wolnościowych! Z życzeniem, 
aby z krwi bohatersko poległych 
żołnierzy, z ruin miast i wsi po-
wstało nowe życie, wyrosła silna 
demokratyczna Polska, godna 
swojej wielkiej przeszłości – wo-
łamy raz jeszcze: Nie zapomnij, 
Polsko, o Twym najmniejszym 
słowiańskim bracie, którego 
hasłem jest – Bratr k bratej, krew 
k krewi, zemja k zemi (Brat z 
bratem, krew z krwią, ziemia z 
ziemią!)”. 

Opr. M. Sienkiewicz

nizinną, bagienną. Dzielą się one 
na dwie części: część północna – 
Łużyce Dolne (dlnłuż. Dolna Łu-
žyca, grnłuż. Delnja Łužica, niem. 
Niederlausitz) z głównym miastem 
Chociebuż (dlnłuż. Chóśebuz, 
niem. Cottbus) leży w większości 

się z prośbą utworzenia własnego 
państwa lub przyłączenie Łużyc do 
Polski lub Czechosłowacji W 1946 
r. Rada Narodowa Serbów Łużyc-
kich zmieniła nazwę na Łużycką 
Radę Narodową i przeniosła się 
do Budziszyna. Wkrótce Łużycka 
Rada Narodowa i Łużycki Komitet 
Narodowy wystosowały ponownie 
swoje postulaty. 30 kwietnia 1946 
r. Łużycka Rada Narodowa wysto-
sowała także odpowiednią petycję 
do polskiego rządu podpisaną 
przez dr. Pawła Cyża pełniącego 
funkcje ministra oraz oficjalnego 
delegata Łużyc w Polsce. Istniał 
także projekt proklamowania nie-
zależnego państwa Serbołużyczan, 
którego premierem miał być polski 
archeolog łużyckiego pochodzenia 
Wojciech Kóčka.
Oto treść tej petycji: „W imieniu Łu-
życkiej Rady Narodowej, w imieniu 
narodu łużycko-serbskiego, który 
mam zaszczyt reprezentować wobec 
Polski, naszego słowiańskiego sła-
wą okrytego brata i sąsiada – pragnę 
przede wszystkim wyrazić jak naj-
bardziej przyjacielskie pozdrowie-
nia bratniemu narodowi polskiemu, 
jego prezydentowi i rządowi. My, 
Łużyczanie, jako Słowianie dumni 
jesteśmy, że właśnie słowiańska 
Polska pierwsza przeciwstawiła się 
agresji niemieckiej, pierwsza po-
wiedziała Niemcom „ani kroku da-
lej” i na swym sztandarze wypisała 
hasło „Honor” i honoru tego umiała 
bronić mężnie, niekiedy z gołymi 
rękoma idąc na niemieckie czołgi. 
Polska sama musiała przetrwać nie-
miecką nawałę, która przyprawiła 
ją o najcięższe ofiary w ludziach, 
największe straty materialne. Polska 
walczyła nie tylko o swą własną 
wolność, ale także o wolność całego 

na południu kraju związkowego 
Brandenburgia i częściowo w 
północnej części landu Saksonia; 
część  południowa  –  Łużyce  Gór-
ne, (grnłuż.  Hornja Łužica, dlnłuż. 
Górna Łužyca, niem. Oberlausitz) 
z głównym miastem Budziszyn 

świata. Żołnierz polski przelewał 
swą krew nie tylko na polskiej zie-
mi, nie tylko w krainach Rosji, na 
pustyni afrykańskiej, w górach Nor-
wegii, na ziemi włoskiej, na polach 
Francji, Belgii i Holandii, nie tylko 
bronił przestworzy nad Londynem 
i bohatersko walczył na wszystkich 
morzach, – lecz krew jego, krew 
poległych Polaków, wsiąkła także w 
naszą ziemię, ziemię „Pięknej Łu-
życy”, jak ojczyznę naszą nazywa 
łużycki hymn narodowy. Chowamy 
w sercach niezapomnianą wdzięcz-
ność za te ofiary złożone na ołtarzu 
wolności, daj Boże także i naszej! 
Z głębi serca życzymy narodowi 
polskiemu, krwawiącemu z tysięcy 
ran zadanych przez wojny, aby te 
rany jak najszybciej się zagoiły, 
aby Polska znów stanęła się mocna, 
silna i by zajęła w świecie poczesne 
miejsce, należne jej po poniesieniu 
tylu ciężkich ofiar. Polsce należy się 
najcenniejsza zapłata. Cały świat 
cywilizowany winien wśród ruin 
polskiej stolicy, Warszawy, wznieść 
najpiękniejszy pomnik i wyryć na 
nim złotymi głoskami: „Z wdzięcz-
ności dla rycerskiego Narodu Pol-
skiego”. Przynajmniej zaś powinien 
ten świat, a w szczególności kraje 
zachodnie i zamorskie, wyciągnąć 
rękę pomocną i bez żadnych za-
strzeżeń udzielić pomocy mate-
rialnej na odbudowę zniszczonych 
miast i wsi, nieść powinien pełne 
zrozumienie dla minimalnych żądań 
Polski w sprawie zachodniej granicy 
na linii Odra – Nysa. Ta granica nie 
stanowi dla Polski ani odszkodowa-
nia, ani wyrównania strat zadanych 
przez Niemcy, ale jest jedynie aktem 
historycznej sprawiedliwości. Nie-
miec bowiem przemocą i orężem, 
zgodnie ze swymi „Drang nach 

(grnłuż. Budyšin, niem. Bautzen) 
w większości leży w Saksonii, 
sięgając również po południowy 
skraj landu Brandenburgia. Po 
II wojnie światowej aspiracje 
niepodległościowe Serbołuży-
czan ponownie wróciły, a Rada 

Osten” w ciągu stuleci te ziemie so-
bie przywłaszczył, a ich słowiańską 
ludność po większej części systema-
tycznie wymordował. Ziemie, które 
wróciły do Polski, a które w prze-
szłości wchodziły w skład królestwa 
polskiego, zostały przez Niemców 
zdobyte nie inaczej, jak Alzacja 
i Lotaryngia w 1870/1871 roku, 
tzn. – mieczem. My Łużyccy Ser-
bowie – oświadczam to w imieniu 
Łużyckoserbskiej Rady Narodowej 
i w imieniu całego mego narodu, nie 
mieliśmy, nie mamy i nigdy mieć 
nie będziemy żadnych roszczeń w 
stosunku do terytoriów przyznanych 
Polsce przez Konferencję w Pocz-
damie. Granicą łużycko – polską 
jest rzeka Nysa! Jesteśmy radzi, że 
przynajmniej część historycznego 
obszaru Łużyc wróciła do narodu 
słowiańskiego. Gdyby zaś Polska, 
już przy ustalaniu swoich zachod-
nich granic otrzymała całe Łużyce, 
nie istniałoby dziś zagadnienie łu-
życkie, gdyż spełniłaby się wola na-
szego narodu wyrażona w żądaniu 
„oderwać się od Niemiec”. W na-
szym drugim memorandum z dnia 
7 stycznia 1946 roku rzuciliśmy 
projekt oddania się pod protektorat 
polski. Tymczasem toczy się dalej 
walka półmilionowego narodu o na-
sze święte prawa, o prawa określone 
na nowo w Karcie Atlantyckiej, w 
uchwałach Konferencji Krymskiej 
(rozdz. V) i w Karcie Organizacji 
Narodów Zjednoczonych (rozdz. II. 
Par. 37 a, b rozdz. XII § 77), które 
muszą być przyznane także temu 
najmniejszemu narodowi. Rozwią-
zanie kwestii łużyckiej jest niejako 
zadaniem wszystkich narodów 
słowiańskich, a wśród nich przede 
wszystkim tych, które są nam kul-
turalnie i geograficznie najbliższe. 

Narodowa Serbów Łużyckich w 
1945 r. miała wówczas siedzibę w 
czeskiej Pradze. RNSŁ wystąpiło z 
memoriałem 12 maja 1945r., gdzie 
proszono Stalina o zwolnienie 
jeńców niemieckich, którzy byli 
Serbołużyczanami oraz zwróciło 

Nasza na przeszło 150 km granica 
z Polską otwiera drogę dla jak naj-
lepszych stosunków kulturalnych, 
gospodarczych i politycznych. 
Jest naszym gorącym zamiarem i 
życzeniem te kontakty łużycko – 
polskie, w ciągu długich wieków 
nigdy w całości niewygasłe, dzisiaj 
ożywić i przepoić duchem wielkiej 
przyjaźni. Ponieważ nie jesteśmy 
jeszcze panami na swojej ziemi, 
lecz nadal walczymy o podstawowe 
prawa ludzkie, należne każdemu 
narodowi, o prawo do całkowitej 
wolności – my, Serbowie Łużyccy, 
pogrążeni w falach niemieckiego 
morza, wyciągamy ręce ku stoją-
cej u brzegu tego morza Polsce i 
wołamy do Niej, a także do innych 
narodów słowiańskich: „Nie dajcie 
nam zginąć”. Zapewne dziś sto-
imy pod osłoną Czerwonej Armii 
Związku Radzieckiego, która od 
najcięższego zła nas uwolniła, która 
gwarantuje nam swobodę kultural-
nego rozwoju. Jeśli jednak już teraz 
nie rozstrzygnie się nasza dalsza 
przyszłość, znowu staniemy przed 
pytaniem „Co dalej?”, co stanie się, 
gdy Armia Czerwona opuści naszą 
ziemię?! Znowu będziemy wydani 
na łup niemieckiego odwetu, tak jak 
w roku 1919 po pierwszej wojnie 
światowej, kiedy Niemcy uwięzili 
„za zdradę stanu” łużyckich dzia-
łaczy narodowych, występujących 
w naszej sprawie na konferencjach 
w Paryżu i Genewie. Nadeszła dziś 
ostatnia chwila, jaka mogła się 
zdarzyć w naszej historii. Dobrze 
wiemy, że Polska w każdej dziedzi-
nie ciężko dotknięta minioną wojną, 
musi się trudzić swymi wewnętrz-
nymi sprawami, że stoi ona wobec 
heroicznych wprost zadań, że jej 
miasta i wsie leżą w granicach. Wie-

30 kwietnia 2021 minęła 75 rocznica złożenia oświadczenia oficjalnego 30 kwietnia 2021 minęła 75 rocznica złożenia oświadczenia oficjalnego 
delegata Łużyc w Polsce, ministra dr. Pawła Cyża. Poniżej przytaczamy jego delegata Łużyc w Polsce, ministra dr. Pawła Cyża. Poniżej przytaczamy jego 
wypowiedź z przybliżeniem aspektów historycznych.wypowiedź z przybliżeniem aspektów historycznych.

75 ROCZNICA75 ROCZNICA
OŚWIADCZENIAOŚWIADCZENIA
DELEGATADELEGATA
ŁUŻYC W POLSCEŁUŻYC W POLSCE

 Tak prezentuje się Serbski Dom  
 w Budziszynie 

 Tradycyjne stroje świąteczne  
 Serbołużyczan 

 LUDZIE,  WYDARZENIA  LUDZI E,  WYDARZENI A 
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Na zaproszenie Krzysztofa Bausy - pa-
sjonata historii naszych okolic, 8.05.br. 
Grupa Turystyczna "Dukat" wyruszyła 
na cmentarz do Zasiek, aby wziąć udział 
w uroczystościach zorganizowanych z 
okazji 76 rocznicy zakończenia II wojny 
światowej i odsłonięcia pamiątkowej 
tablicy żołnierzy 42 Pułku Piechoty i 16 
Batalionu Saperów poległych w 1945 r. 
w Zasiekach i Brożku (znajdują się tam 
też groby saperów, którzy zginęli w 1945 
r. w walce o wolną Polskę). 
Po odśpiewaniu hymnu państwowego, 

przemówieniach, śpiewaniu pieśni pa-
triotycznych, poświęceniu i odsłonięciu 
tablicy, nastąpiło składanie kwiatów i 
zniczy. W imieniu grupy "Dukat" wią-
zankę złożyły Irena i Danuta.
Po zakończeniu uroczystości pojecha-

liśmy do Ośrodka Edukacji Przyrodni-
czo-Leśnej w Jeziorach Wysokich, aby 
wspiąć się na wieżę widokową (176 
stopni), a że pogoda sprzyjała, mogliśmy 
podziwiać piękny krajobraz. Paweł Mro-
wiński - gospodarz Ośrodka, ciekawie 

opowiedział, m.in. o rzadkich odmia-
nach drzew, walce z groźnymi szko-
dnikami, oprowadził po mini muzeum. 
Było też ognisko i pieczenie kiełbasek.
W drodze powrotnej zahaczyliśmy o 
pałac (kawka, ciasto i piwko smakowały) 

i stajnie w Brodach.
Mirku stanąłeś na wysokości zadania, 
organizując ten wyjazd. Dziękujemy.
Był to pożytecznie spędzony czas!

DROHA

BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr 348/1 położonej w obr. 0005 miasta Lubsko 
z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną, mieszkalno-usługową.

PRZETARG odbędzie się 16 czerwca 2021r. o godz. 10:20 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 92.380,00 złotych brutto (cena zawiera podatek VAT w stawce 
23% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106) Do wylicytowanej ceny zostanie doliczona jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia służebności gruntowej – drogi koniecznej w kwocie 
728,16 złotych brutto. Wadium wynosi 8.000 złotych. Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: 
pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) w terminie do 11 czerwca 2021r. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 348/1 o pow. 1916 m2 położona w obrębie 0005 miasta Lubsko 
(wjazd od ul. Jarzębinowej), w sąsiedztwie gruntów rolnych nieużytkowanych i terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Działka gruntowa niezabudowana w kształcie zbliżonym do prostokąta, nieogrodzona, zakrzaczona, porośnięta 
wysoką roślinnością trawiastą i pojedynczymi drzewami samosiewnymi. Teren ze spadkiem w kierunku północnym. Nieruchomość bez uzbrojenia. Z istniejących w sąsiedztwie sieci technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne i w dalszej 
odległości przyłącze wodociągowe. Dojście i dojazd do drogi gminnej ul. Jarzębinowej poprzez ustanowienie służebności drogowej przez działkę gminną oznaczoną nr 348/8. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RV, ŁV – grunty orne i łąki klasy piątej. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są 
zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXII/155/2000 Rady Miejskiej w 
Lubsku z dnia 26 czerwca 2000r. oraz zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013r. ww. działka położona 
jest na terenie zabudowy mieszkalno – usługowej, oznaczonym w studium numerem porządkowym 55 z zapisem: MN – zabudowa mieszkalna niskiej intensywności, U1 – usługi nieuciążliwe, nie generujące znacznego ruchu kołowego. Jednocześnie 
informuję, że Rada Miejska w Lubsku w dniu 27.09.2017r. podjęła uchwałę nr LI/262/17, która wyznacza obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie gminy Lubsko, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 09.10.2015r. o rewitalizacji. 
Przedmiotowa działka nie leży na obszarze, który został wyznaczony w ww. uchwale. Ponadto informuję, że Rada Miejska w Lubsku nie podjęła uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacyjnej, o której 
mowa w rozdziale 5 ustawy o rewitalizacji wobec czego Gminie Lubsko nie przysługuje prawo pierwokupu. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym decyzją Burmistrza Lubska Nr 18/2017 o warunkach zabudowy wydanej 
przez Burmistrza Lubska w dniu 29 marca 2017 r. ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie siedmiu budynków mieszkalno-usługowych oraz szesnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących wraz z 
infrastrukturą techniczną. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00053601/7. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (dział III i IV księgi wolny od 
wpisów). Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia 
oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Lubsko z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytku, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej 
powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

*
BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr 53/17 położonej w obr. 0005 miasta Lubsko 

z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną, mieszkalno-usługową.
PRZETARG odbędzie się 16 czerwca 2021r. o godz. 10:20 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Cena wywoławcza w drugim przetargu wynosi 97.000,00 złotych brutto (cena zawiera podatek VAT w stawce 23% 
zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106) Wadium wynosi 10.000 złotych. Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 lub w kasie 
Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) w terminie do 11 czerwca 2021r. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona 
działką nr 53/17 o pow. 2.362 m2 położona w obrębie 0005 miasta Lubsko (wjazd od ul. Jarzębinowej), w sąsiedztwie gruntów rolnych nieużytkowanych i terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Działka gruntowa niezabudowana w 
kształcie zbliżonym do prostokąta, nieogrodzona, zakrzaczona, porośnięta wysoką roślinnością trawiastą i pojedynczymi drzewami samosiewnymi. Teren ze spadkiem w kierunku północno-zachodnim. Nieruchomość bez uzbrojenia. Z istniejących 
w sąsiedztwie sieci technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne i w dalszej odległości przyłącze wodociągowe. Dojście i dojazd do bitumicznej części ul. Jarzębinowej gminną drogą gruntową. Dla przedmiotowej nieruchomości 
brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RV, ŁV – grunty orne i łąki klasy piątej. Gleby działki w świetle 
obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko uchwalonego uchwałą 
Nr XXII/155/2000 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 czerwca 2000r. oraz zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 
kwietnia 2013r. ww. działka położona jest na terenie zabudowy mieszkalno – usługowej, oznaczonym w studium numerem porządkowym 55 z zapisem: MN – zabudowa mieszkalna niskiej intensywności, U1 – usługi nieuciążliwe, nie generujące 
znacznego ruchu kołowego. Jednocześnie informuję, że Rada Miejska w Lubsku w dniu 27.09.2017r. podjęła uchwałę nr LI/262/17, która wyznacza obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie gminy Lubsko, o którym mowa w art. 8 
ustawy z dnia 09.10.2015r. o rewitalizacji. Przedmiotowa działka nie leży na obszarze, który został wyznaczony w ww. uchwale. Ponadto informuję, że Rada Miejska w Lubsku nie podjęła uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji 
Specjalnej Strefy Rewitalizacyjnej, o której mowa w rozdziale 5 ustawy o rewitalizacji wobec czego Gminie Lubsko nie przysługuje prawo pierwokupu. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym decyzją Burmistrza Lubska Nr 
14/2017 o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Lubska w dniu 17 stycznia 2017 r. ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalno-usługowych oraz ośmiu budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych, wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00053601/7. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i 
zobowiązań (dział III i IV księgi wolny od wpisów). Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W związku z powyższym 
Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Lubsko z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytku, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości 
wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Nabywca przejmuje 
nieruchomość w stanie istniejącym. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 19.04.2021r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

*
BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr 53/18 położonej w obr. 0005 miasta Lubsko 

z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną, mieszkalno-usługową.
PRZETARG odbędzie się 16 czerwca 2021r. o godz. 10:20 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Cena wywoławcza w drugim przetargu wynosi 97.000,00 złotych brutto (cena zawiera podatek VAT w stawce 23% 
zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106) Wadium wynosi 10.000 złotych. Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 lub w kasie 
Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) w terminie do 11 czerwca 2021r. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona 
działką nr 53/18 o pow. 2.364 m2 położona w obrębie 0005 miasta Lubsko (wjazd od ul. Jarzębinowej), w sąsiedztwie gruntów rolnych nieużytkowanych, terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi i terenami kolejowymi. Działka gruntowa 
niezabudowana w kształcie zbliżonym do prostokąta, nieogrodzona, zakrzaczona, porośnięta wysoką roślinnością trawiastą i pojedynczymi drzewami samosiewnymi. Teren ze spadkiem w kierunku północno-zachodnim. Nieruchomość bez 
uzbrojenia. Z istniejących w sąsiedztwie sieci technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne i w dalszej odległości przyłącze wodociągowe. Dojście i dojazd do bitumicznej części ul. Jarzębinowej gminną drogą gruntową. Dla przedmiotowej 
nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RV, ŁV – grunty orne i łąki klasy piątej. Gleby działki 
w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko uchwalonego 
uchwałą Nr XXII/155/2000 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 czerwca 2000r. oraz zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Lubsku 
z dnia 22 kwietnia 2013r. ww. działka położona jest na terenie zabudowy mieszkalno – usługowej, oznaczonym w studium numerem porządkowym 55 z zapisem: MN – zabudowa mieszkalna niskiej intensywności, U1 – usługi nieuciążliwe, nie 
generujące znacznego ruchu kołowego. Jednocześnie informuję, że Rada Miejska w Lubsku w dniu 27.09.2017r. podjęła uchwałę nr LI/262/17, która wyznacza obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie gminy Lubsko, o którym mowa 
w art. 8 ustawy z dnia 09.10.2015r. o rewitalizacji. Przedmiotowa działka nie leży na obszarze, który został wyznaczony w ww. uchwale. Ponadto informuję, że Rada Miejska w Lubsku nie podjęła uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze 
rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacyjnej, o której mowa w rozdziale 5 ustawy o rewitalizacji wobec czego Gminie Lubsko nie przysługuje prawo pierwokupu. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym decyzją Burmistrza 
Lubska Nr 14/2017 o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Lubska w dniu 17 stycznia 2017 r. ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalno-usługowych oraz ośmiu budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00053601/7. Nieruchomość wolna jest 
od obciążeń i zobowiązań (dział III i IV księgi wolny od wpisów). Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W związku 
z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Lubsko z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytku, różnicy w powierzchni sprzedawanej 
nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Nabywca 
przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 19.04.2021r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

*
BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr 348/2 położonej w obr. 0005 miasta Lubsko 

z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną, mieszkalno-usługową.
PRZETARG odbędzie się 16 czerwca 2021r. o godz. 10:20 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Cena wywoławcza w drugim przetargu wynosi 80.000,00 złotych brutto (cena zawiera podatek VAT w stawce 23% 
zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106) Do wylicytowanej ceny zostanie doliczona jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia służebności gruntowej – drogi koniecznej w kwocie 728,16 
złotych brutto. Wadium wynosi 7.000 złotych. Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-
14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) w terminie do 11 czerwca 2021r. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 348/2 o pow. 1.948 m2 położona w obrębie 0005 miasta Lubsko (wjazd 
od ul. Jarzębinowej), w sąsiedztwie gruntów rolnych nieużytkowanych i terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Działka gruntowa niezabudowana w kształcie zbliżonym do prostokąta, nieogrodzona, zakrzaczona, porośnięta wysoką 
roślinnością trawiastą i pojedynczymi drzewami samosiewnymi. Teren ze spadkiem w kierunku północnym. Nieruchomość bez uzbrojenia. Z istniejących w sąsiedztwie sieci technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne i w dalszej 
odległości przyłącze wodociągowe. Dojście i dojazd do drogi gminnej ul. Jarzębinowej poprzez ustanowienie służebności drogowej przez działkę gminną oznaczoną nr 348/8. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RV, ŁV – grunty orne i łąki klasy piątej. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są 
zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXII/155/2000 Rady Miejskiej w 
Lubsku z dnia 26 czerwca 2000r. oraz zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013r. ww. działka położona 
jest na terenie zabudowy mieszkalno – usługowej, oznaczonym w studium numerem porządkowym 55 z zapisem: MN – zabudowa mieszkalna niskiej intensywności, U1 – usługi nieuciążliwe, nie generujące znacznego ruchu kołowego. Jednocześnie 
informuję, że Rada Miejska w Lubsku w dniu 27.09.2017r. podjęła uchwałę nr LI/262/17, która wyznacza obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie gminy Lubsko, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 09.10.2015r. o rewitalizacji. 
Przedmiotowa działka nie leży na obszarze, który został wyznaczony w ww. uchwale. Ponadto informuję, że Rada Miejska w Lubsku nie podjęła uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacyjnej, o której 
mowa w rozdziale 5 ustawy o rewitalizacji wobec czego Gminie Lubsko nie przysługuje prawo pierwokupu. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym decyzją Burmistrza Lubska Nr 18/2017 o warunkach zabudowy wydanej 
przez Burmistrza Lubska w dniu 29 marca 2017 r. ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie siedmiu budynków mieszkalno-usługowych oraz szesnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących wraz z 
infrastrukturą techniczną. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00053601/7. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (dział III i IV księgi wolny od 
wpisów). Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia 
oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Lubsko z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytku, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę 
innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Pierwszy 
przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 19.04.2021r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

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.

Burmistrz Lubska - Janusz DudojćBurmistrz Lubska - Janusz Dudojć

 PRZETARGI 

Nutka 
patriotyzmu
i zwiedzanie

Irena i Danuta po złożeniu wiązanki. Wspólne zdjęcie po zakończeniu uroczystości. Przy wejściu do Ośrodka Edukacji 
Przyrodniczo-Leśnej.

Stowarzyszenie „Wspólne Dobro” 
rozpoczęło działalność 25 czerwca 
2009 roku w Lubsku, przy ul. Dą-
browskiego 6. Celem działalności 
stowarzyszenia jest wspieranie dzieci 
i młodzieży poradą pedagogiczną oraz 
psychologiczną; jest także pomoc w 
zdobywaniu wiedzy, umożliwiają-
cej spełnianie funkcji społecznych 
i zawodowych, w kształtowaniu 
osobowości młodych ludzi poprzez 
prowadzenie działalności edukacyj-
nej, opiekuńczej, wychowawczej, 
profilaktycznej, odnośnie uzależnień 
i edukacji proekologicznej. Do głów-

nych założeń stowarzyszenia zalicza 
się także organizację czasu wolnego 
i zajęć edukacyjnych, rozwijanie 
twórczości oraz kreatywności dzieci 
i młodzieży. Pomoc ta jest udzielana 
poprzez profilaktykę i terapię peda-
gogiczno-psychologiczną, a także 
konkretne zajęcia opiekuńczo-wy-
chowawcze głównie wychowankom 
Powiatowego Domu Dziecka w Lub-
sku i ich rodzinom. Stowarzyszenie 
współpracuje z instytucjami i osobami 
fizycznymi, zajmującymi się ww. 
dziedzinami.

M.Sienkiewicz

Stowarzyszenie „Wspólne 
Dobro” aktywnie działa

Choć pogoda zmienną jest… nic nie zastąpi kontaktu z naturą. Szum wody 
na zalewie Nowiniec pozwolił na cudowny relaks.  A jest tyle do nadrobienia 
- spacery, wycieczki...wspaniałą niespodziankę. Dzieci otrzymały smaczne 

zestawy z MC Donalda

Kolejny dzień niespodzianek. 
Mieszkańcy gminy Lubsko otworzyli 
serca dla dzieci. Przywieźli ze sobą 
uśmiech, dobre słowo oraz prezenty

Firma SAGE Automotive Interios 
Polska Sp. z o. o. sprawiła wspaniałą 

niespodziankę. Dzieci otrzymały 
smaczne zestawy z MC Donalda

Podczas zawodów, mistrzostw Rafał 
uruchamia siłę mięśni i umysłu. W 
życiu codziennym jego siłą są skrom-
ność i pokora. Swoim sukcesem cieszy 
się, dzieląc płynącą z niego radość z 
najbliższymi - rodziną i przyjaciółmi. 
Nie szuka poklasku, ani rozgłosu. 
Jednak my chcemy cieszyć się razem 
z nim! Tak wielki sukces wymaga 
wielkiej radości i dumy!
W dniach 8-9 maja 2021 roku odbyły 
się Mistrzostwa Polski Polskiej Unii 
Trójboju Siłowego.
Startował w nich w nowej kategorii 
wiekowej 50-54 lata do 125 kg Rafał 
Klauz z Mierkowa.
Jak się okazało z wielkim sukcesem! 
Rafał wywalczył tytuł Mistrza Polski, 
ustalając jednocześnie nowy rekord 
Polski w ww. kategorii.
To nie jedyny sukces Rafała! Niecały 
miesiąc wcześniej - w dniach 14-18 
kwietnia 2021 roku LKS PIONIER 
LUBSKO brało udział w Mistrzo-
stwach Świata WPA – Pabianice 2021.
15 kwietnia br. Rafał Klauz wywalczył 
Mistrza Świata w trójboju siłowym 
federacji WPA w kategorii 45-49 lat 
do 125 kg.
14 kwietnia br. w Mistrzostwach 
Świata startował w Trójboju Siłowym 
kategorii do 75kg open jeszcze jeden 
lubszczanin - Adrian Wierzbicki, który 
początkowo zajął 3. miejsce. Jednakże 
zawodnik, który zajął 1. miejsce nie 
zgłosił się na testy dopingujące i został 
zdyskwalifikowany, dzięki czemu Ad-
rian awansował na 2. miejsce, osiąga-
jąc tytuł 2. Wicemistrza Świata WPA!
Gratulujemy obu chłopakom! To Wasz 
wielki sukces. To wielka radość Wasza 
i nasza!
Życzymy dalszych sukcesów!

M.K.

RAFAL KLAUZ – KIEDY SIĘ ZA 
COŚ ZABIERA, TO TYLKO PO 
MISTRZOWSKU!

Rafał Klauz - Mistrz 
Polski i Mistrz Świata 
w Trójboju Siłowym. 
Swój warsztat 
doskonali w siłowni, 
którą sam stworzył. 
Pasję sportu 
zaszczepia także 
wśród młodzieży, 
którą trenuje. Na 
zdjęciu od prawej 
Rafał Klauz, Adrian 
Wierzbicki.

Adrian Wierzbicki (drugi od prawej) początkowo 
zajął 3. miejsce w Mistrzostwach Świata w 
Trójboju Siłowym kategorii do 75 kg, jednak z 
uwagi na dyskwalifikację zawodnika z 1. miejsca, 
Adrian awansował osiągając tytuł 2. Wicemistrza 
Świata WPA.

 LUDZIE,  WYDARZENIA 
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BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr 348/3 położonej w obr. 0005 miasta Lubsko 
z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną, mieszkalno-usługową.

PRZETARG odbędzie się 16 czerwca 2021r. o godz. 10:20 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Cena wywoławcza w drugim przetargu wynosi 76.000,00 złotych brutto (cena zawiera podatek VAT w stawce 23% 
zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106) Do wylicytowanej ceny zostanie doliczona jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia służebności gruntowej – drogi koniecznej w kwocie 728,16 
złotych brutto. Wadium wynosi 6.000 złotych. Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-
14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) w terminie do 11czerwca 2021r. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 348/3 o pow. 1.846 m2 położona w obrębie 0005 miasta Lubsko (wjazd 
od ul. Jarzębinowej), w sąsiedztwie gruntów rolnych nieużytkowanych i terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Działka gruntowa niezabudowana w kształcie zbliżonym do prostokąta, nieogrodzona, zakrzaczona, porośnięta wysoką 
roślinnością trawiastą i pojedynczymi drzewami samosiewnymi. Teren ze spadkiem w kierunku północnym. Nieruchomość bez uzbrojenia. Z istniejących w sąsiedztwie sieci technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne i w dalszej 
odległości przyłącze wodociągowe. Dojście i dojazd do drogi gminnej ul. Jarzębinowej poprzez ustanowienie służebności drogowej przez działkę gminną oznaczoną nr 348/8. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RV, ŁV – grunty orne i łąki klasy piątej. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są 
zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXII/155/2000 Rady Miejskiej w 
Lubsku z dnia 26 czerwca 2000r. oraz zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013r. ww. działka położona 
jest na terenie zabudowy mieszkalno – usługowej, oznaczonym w studium numerem porządkowym 55 z zapisem: MN – zabudowa mieszkalna niskiej intensywności, U1 – usługi nieuciążliwe, nie generujące znacznego ruchu kołowego. Jednocześnie 
informuję, że Rada Miejska w Lubsku w dniu 27.09.2017r. podjęła uchwałę nr LI/262/17, która wyznacza obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie gminy Lubsko, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 09.10.2015r. o rewitalizacji. 
Przedmiotowa działka nie leży na obszarze, który został wyznaczony w ww. uchwale. Ponadto informuję, że Rada Miejska w Lubsku nie podjęła uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacyjnej, o której 
mowa w rozdziale 5 ustawy o rewitalizacji wobec czego Gminie Lubsko nie przysługuje prawo pierwokupu. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym decyzją Burmistrza Lubska Nr 18/2017 o warunkach zabudowy wydanej 
przez Burmistrza Lubska w dniu 29 marca 2017 r. ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie siedmiu budynków mieszkalno-usługowych oraz szesnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących wraz z 
infrastrukturą techniczną. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00053601/7. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (dział III i IV księgi wolny od 
wpisów). Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia 
oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Lubsko z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytku, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę 
innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Pierwszy 
przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 19.04.2021r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

*
BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr 348/4 położonej w obr. 0005 miasta Lubsko 

z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną, mieszkalno-usługow.
PRZETARG odbędzie się 16 czerwca 2021r. o godz. 10:20 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Cena wywoławcza w drugim przetargu wynosi 71.000,00 złotych brutto. (cena zawiera podatek VAT w stawce 

23% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106) Do wylicytowanej ceny zostanie doliczona jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia służebności gruntowej – drogi koniecznej w 
kwocie 728,16 złotych brutto. Wadium wynosi 6.000 złotych. Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w 

godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) w terminie do 11 czerwca 2021r. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 348/4 o pow. 1.748 m2 położona jest w obrębie 
0005 miasta Lubsko (wjazd od ul. Jarzębinowej), w sąsiedztwie gruntów rolnych nieużytkowanych i terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Działka gruntowa niezabudowana w kształcie zbliżonym do prostokąta, nieogrodzona, 
zakrzaczona, porośnięta wysoką roślinnością trawiastą i pojedynczymi drzewami samosiewnymi. Teren ze spadkiem w kierunku północnym. Nieruchomość bez uzbrojenia. Z istniejących w sąsiedztwie sieci technicznych można zrealizować 

przyłącze energetyczne i w dalszej odległości przyłącze wodociągowe. Dojście i dojazd do drogi gminnej ul. Jarzębinowej poprzez ustanowienie służebności drogowej przez działkę gminną oznaczoną nr 348/8. Dla przedmiotowej nieruchomości 
brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RV, ŁV – grunty orne i łąki klasy piątej. Gleby działki w świetle 

obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko uchwalonego uchwałą 
Nr XXII/155/2000 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 czerwca 2000r. oraz zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 
kwietnia 2013r. ww. działka położona jest na terenie zabudowy mieszkalno – usługowej, oznaczonym w studium numerem porządkowym 55 z zapisem: MN – zabudowa mieszkalna niskiej intensywności, U1 – usługi nieuciążliwe, nie generujące 

znacznego ruchu kołowego. Jednocześnie informuję, że Rada Miejska w Lubsku w dniu 27.09.2017r. podjęła uchwałę nr LI/262/17, która wyznacza obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie gminy Lubsko, o którym mowa w art. 8 
ustawy z dnia 09.10.2015r. o rewitalizacji. Przedmiotowa działka nie leży na obszarze, który został wyznaczony w ww. uchwale. Ponadto informuję, że Rada Miejska w Lubsku nie podjęła uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji 
Specjalnej Strefy Rewitalizacyjnej, o której mowa w rozdziale 5 ustawy o rewitalizacji wobec czego Gminie Lubsko nie przysługuje prawo pierwokupu. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym decyzją Burmistrza Lubska Nr 

18/2017 o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Lubska w dniu 29 marca 2017 r. ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie siedmiu budynków mieszkalno-usługowych oraz szesnastu budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych, wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00053601/7. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i 
zobowiązań (dział III i IV księgi wolny od wpisów). Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W związku z powyższym 
Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Lubsko z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytku, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości 
wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Nabywca przejmuje 

nieruchomość w stanie istniejącym. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 19.04.2021r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
*

BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr 348/5 położonej w obr. 0005 miasta Lubsko 
z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną, mieszkalno-usługową.

PRZETARG odbędzie się 16 czerwca 2021r. o godz. 10:20 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Cena wywoławcza w drugim przetargu wynosi 68.000,00 złotych brutto (cena zawiera podatek VAT w stawce 23% 
zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106) Do wylicytowanej ceny zostanie doliczona jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia służebności gruntowej – drogi koniecznej w kwocie 728,16 
złotych brutto. Wadium wynosi 5.000 złotych. Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-
14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) w terminie do 11 czerwca 2021r. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 348/5 o pow. 1.658 m2 położona w obrębie 0005 miasta Lubsko (wjazd 
od ul. Jarzębinowej), w sąsiedztwie gruntów rolnych nieużytkowanych i terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Działka gruntowa niezabudowana w kształcie zbliżonym do prostokąta, nieogrodzona, zakrzaczona, porośnięta wysoką 
roślinnością trawiastą i pojedynczymi drzewami samosiewnymi. Teren ze spadkiem w kierunku północnym. Nieruchomość bez uzbrojenia. Z istniejących w sąsiedztwie sieci technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne i w dalszej 
odległości przyłącze wodociągowe. Dojście i dojazd do drogi gminnej ul. Jarzębinowej poprzez ustanowienie służebności drogowej przez działkę gminną oznaczoną nr 348/8. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RV, ŁV – grunty orne i łąki klasy piątej. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są 
zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXII/155/2000 Rady Miejskiej w 
Lubsku z dnia 26 czerwca 2000r. oraz zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013r. ww. działka położona 
jest na terenie zabudowy mieszkalno – usługowej, oznaczonym w studium numerem porządkowym 55 z zapisem: MN – zabudowa mieszkalna niskiej intensywności, U1 – usługi nieuciążliwe, nie generujące znacznego ruchu kołowego. Jednocześnie 
informuję, że Rada Miejska w Lubsku w dniu 27.09.2017r. podjęła uchwałę nr LI/262/17, która wyznacza obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie gminy Lubsko, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 09.10.2015r. o rewitalizacji. 
Przedmiotowa działka nie leży na obszarze, który został wyznaczony w ww. uchwale. Ponadto informuję, że Rada Miejska w Lubsku nie podjęła uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacyjnej, o której 
mowa w rozdziale 5 ustawy o rewitalizacji wobec czego Gminie Lubsko nie przysługuje prawo pierwokupu. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym decyzją Burmistrza Lubska Nr 18/2017 o warunkach zabudowy wydanej 
przez Burmistrza Lubska w dniu 29 marca 2017 r. ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie siedmiu budynków mieszkalno-usługowych oraz szesnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących wraz z 
infrastrukturą techniczną. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00053601/7. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (dział III i IV księgi wolny od 
wpisów). Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia 
oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Lubsko z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytku, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę 
innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Pierwszy 
przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 19.04.2021r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

*
BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr 348/6 położonej w obr. 0005 miasta Lubsko 

z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną, mieszkalno-usługową.
PRZETARG odbędzie się 16 czerwca 2021r. o godz. 10:20 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Cena wywoławcza w drugim przetargu wynosi 69.000,00 złotych brutto (cena zawiera podatek VAT w stawce 23% 
zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106) Do wylicytowanej ceny zostanie doliczona jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia służebności gruntowej – drogi koniecznej w kwocie 728,16 
złotych brutto. Wadium wynosi 5.000 złotych. Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-
14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) w terminie do 11 czerwca 2021r. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 348/6 o pow. 1.672 m2 położona w obrębie 0005 miasta Lubsko (wjazd 
od ul. Jarzębinowej), w sąsiedztwie gruntów rolnych nieużytkowanych i terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Działka gruntowa niezabudowana w kształcie zbliżonym do prostokąta, nieogrodzona, zakrzaczona, porośnięta wysoką 
roślinnością trawiastą i pojedynczymi drzewami samosiewnymi. Teren ze spadkiem w kierunku północnym. Nieruchomość bez uzbrojenia. Z istniejących w sąsiedztwie sieci technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne i w dalszej 
odległości przyłącze wodociągowe. Dojście i dojazd do drogi gminnej ul. Jarzębinowej poprzez ustanowienie służebności drogowej przez działkę gminną oznaczoną nr 348/8. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RV, ŁV – grunty orne i łąki klasy piątej. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są 
zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXII/155/2000 Rady Miejskiej w 
Lubsku z dnia 26 czerwca 2000r. oraz zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013r. ww. działka położona 
jest na terenie zabudowy mieszkalno – usługowej, oznaczonym w studium numerem porządkowym 55 z zapisem: MN – zabudowa mieszkalna niskiej intensywności, U1 – usługi nieuciążliwe, nie generujące znacznego ruchu kołowego. Jednocześnie 
informuję, że Rada Miejska w Lubsku w dniu 27.09.2017r. podjęła uchwałę nr LI/262/17, która wyznacza obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie gminy Lubsko, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 09.10.2015r. o rewitalizacji. 
Przedmiotowa działka nie leży na obszarze, który został wyznaczony w ww. uchwale. Ponadto informuję, że Rada Miejska w Lubsku nie podjęła uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacyjnej, o której 
mowa w rozdziale 5 ustawy o rewitalizacji wobec czego Gminie Lubsko nie przysługuje prawo pierwokupu. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym decyzją Burmistrza Lubska Nr 18/2017 o warunkach zabudowy wydanej 
przez Burmistrza Lubska w dniu 29 marca 2017 r. ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie siedmiu budynków mieszkalno-usługowych oraz szesnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących wraz z 
infrastrukturą techniczną. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00053601/7. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (dział III i IV księgi wolny od 
wpisów). Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia 
oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Lubsko z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytku, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę 
innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Pierwszy 
przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 19.04.2021r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

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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 PRZETARGI 

BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr 348/7 położonej w obr. 0005 miasta Lubsko 
z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną, mieszkalno-usługową.

PRZETARG odbędzie się 16 czerwca 2021r. o godz. 10:20 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Cena wywoławcza w drugim przetargu wynosi 70.000,00 złotych brutto (cena zawiera podatek VAT w stawce 23% 
zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106) Do wylicytowanej ceny zostanie doliczona jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia służebności gruntowej – drogi koniecznej w kwocie 728,16 
złotych brutto. Wadium wynosi 6.000 złotych. Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-
14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) w terminie do 11 czerwca 2021r. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 348/7 o pow. 1.689 m2 położona w obrębie 0005 miasta Lubsko (wjazd 
od ul. Jarzębinowej), w sąsiedztwie gruntów rolnych nieużytkowanych i terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Działka gruntowa niezabudowana w kształcie zbliżonym do prostokąta, nieogrodzona, zakrzaczona, porośnięta wysoką 
roślinnością trawiastą i pojedynczymi drzewami samosiewnymi. Teren ze spadkiem w kierunku północnym. Nieruchomość bez uzbrojenia. Z istniejących w sąsiedztwie sieci technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne i w dalszej 
odległości przyłącze wodociągowe. Dojście i dojazd do drogi gminnej ul. Jarzębinowej poprzez ustanowienie służebności drogowej przez działkę gminną oznaczoną nr 348/8. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RV, ŁV – grunty orne i łąki klasy piątej. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są 
zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXII/155/2000 Rady Miejskiej w 
Lubsku z dnia 26 czerwca 2000r. oraz zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013r. ww. działka położona 
jest na terenie zabudowy mieszkalno – usługowej, oznaczonym w studium numerem porządkowym 55 z zapisem: MN – zabudowa mieszkalna niskiej intensywności, U1 – usługi nieuciążliwe, nie generujące znacznego ruchu kołowego. Jednocześnie 
informuję, że Rada Miejska w Lubsku w dniu 27.09.2017r. podjęła uchwałę nr LI/262/17, która wyznacza obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji na terenie gminy Lubsko, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 09.10.2015r. o rewitalizacji. 
Przedmiotowa działka nie leży na obszarze, który został wyznaczony w ww. uchwale. Ponadto informuję, że Rada Miejska w Lubsku nie podjęła uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacyjnej, o której 
mowa w rozdziale 5 ustawy o rewitalizacji wobec czego Gminie Lubsko nie przysługuje prawo pierwokupu. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym decyzją Burmistrza Lubska Nr 18/2017 o warunkach zabudowy wydanej 
przez Burmistrza Lubska w dniu 29 marca 2017 r. ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie siedmiu budynków mieszkalno-usługowych oraz szesnastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących wraz z 
infrastrukturą techniczną. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00053601/7. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (dział III i IV księgi wolny od 
wpisów). Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia 
oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Lubsko z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytku, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę 
innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Pierwszy 
przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 19.04.2021r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

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.

 PRZETARGI  /  SPORT 

ML: Proszę, przedstaw się czytelnikom 
Magazynu Lubskiego.
Nazywam się Stanisław Troczyński 
ML: Sport. Jakie były jego początki?
ST: Wcześniej nie trenowałem tak profe-
sjonalnie. Biegałem za piłką i jeździłem 
na rowerze jak każdy. Wszystko się 
zmieniło, kiedy dowiedziałem się, że w 
Lubsku przy „Rolniczaku” są zapasy. 
Prowadzi je Trener Mirek Sawicki. Na 
salę przy ul. Lubelskiej przywiózł mnie 
tato. Spodobało mi się bardzo. Tak się 
zaczęło.
ML: Kto był Twoim idolem? 
ST: Moim idolem był mój wujek Piotr 
Troczyński wielokrotny medalista Mi-
strzostw Polski w zapasach. Obecnie 
sędzia międzynarodowy w zapasach.
ML: Jak i kiedy trafiłeś do zapasów? 
ST: We wrześniu 2018r. Chciałem zo-
baczyć, jak się trenuje zapasy i na czym 
ten sport polega.
ML: Czy zapasy są ciężkim sportem dla 
młodego chłopaka?
ST: Ja uważam, że nie jest to ciężki sport, 
jeśli potrafi i chce się zmęczyć.
ML: Kto był Twoim pierwszym tre-
nerem?
ST: Mirosław Sawicki
ML: Kto jest obecnym trenerem?
ST: Również Mirosław Sawicki.
ML. Gdzie trenujesz
ST: Trenuję w Lubsku na sali gimna-
stycznej Zespołu Szkół Technicznych 
przy ul. Lubelskiej.
ML: Ile razy w tygodniu trenujesz, na ile 
godzin to się przekłada?
ST: Trzy razy w tygodniu, w sumie 6 
godzin
ML: Kto jest wg Ciebie najlepszym 
zapaśnikiem w Polsce i na świecie?
ST: Uważam, że każdy zawodnik może 
być najlepszy.
ML: Co jest Twoją mocną stroną?
ST: Parter. Teraz koncentruję się na 
wyniesieniu przeciwnika z parteru i 
rzutu za maksymalną ilość punktów 
technicznych. Taki rzut można wykonać, 

ale wymaga to doskonałej techniki i, siły 
i dynamiki połączonej z koordynacją. 
To jak nauczyć się czternastu zwrotek 
nierymowanego wiersza na pamięć.

ML: Jakie elementy chciałbyś poprawić 
w najbliższym czasie?
ST: Rzuty i stójka.
ML: Ile stoczyłeś walk, ile wygrałeś, a 
ile przegrałeś?
ST: Wygrałem 34, a przegrałem 30 walk.
ML: Która ze stoczonych przez Ciebie 
walk była najcięższą?
ST: Półfinał na Mistrzostwach Polski 
Młodzików Kostrzyn nad Odrą 13-
15.11.2020. Wygrałem wówczas walkę 
w ostatnich dwóch sekundach. Wywal-
czyłem wtedy brązowy medal.
ML: Jak wyglądają Twoje treningi w 
czasie trwania epidemii COVID – 19? 
ST: Dużo jeżdżę rowerem, wykonuje w 
domu prace siłowe pomagając przy tym 
rodzicom. Jadąc rowerem na trening 
dodatkowo kształtuję wydolność.
ML: Kiedy i gdzie najbliższe zawody?
ST: Obecnie kwalifikacje do Mistrzostw 
Europy 7-8.05.2021 Gomulin k/Piotrko-
wa Trybunalskiego.
ML: Czy masz, poza zapasami, również 
inne pasje ( jakie)?
ST: Moją obecną pasją są zapasy i na 
tym się skupiam.
ML: Czego słuchasz, co czytasz, co 
oglądasz?
ST: Słucham muzyki Pop. Czytam książ-
ki przygodowe. Oglądam filmy akcji.
ML: Co jest Twoją ulubioną potrawą?
ST: Nie mam ulubionej potrawy , uwiel-
biam kuchnię mojej babci.
ML: Czy jest coś, co samodzielnie go-
tujesz? Komu to smakuje? 
ST: Robię śniadania ,w tym jajecznicę 
dla całej rodziny.
ML: Jakie są Twoje marzenia?
ST: Mój cel to wywalczyć medal na 
Igrzyskach Olimpijskich w zapasach. 
Mój trener mówi, że „mam na to wszyst-
kie papiery”.
ML: Dziękuję za wywiad w imieniu 
swoim i czytelników Magazynu Lub-
skiego. Życzę powodzenia i tylko wy-
granych pojedynków.

I.G.

STANISŁAW 
TROCZYŃSKI

KSAWERY 
SŁOMKOWSKI

Stanisław Troczyński

ML: Proszę, przedstaw się czytelni-
kom Magazynu Lubskiego. 
Ksawery Słomkowski, mam 15 lat .
ML: Sport. Jakie były jego początki? 
KS: Zacząłem trenować zapasy w UKS 
ZST Lubsko.
ML: Kto był Twoim idolem? 
KS: Najstarszy brat, Karol, trenował 
zapasy w AGROS ŻARY.
ML: Jak i kiedy trafiłeś do zapasów? 
KS: W 2014 na zapasy zapisał mnie 
tato .
ML: Czy zapasy są ciężkim sportem 
dla młodego chłopaka? 
KS: Nie wiem, mi treningi nie sprawia-
ją żadnej trudności, natomiast w póź-
niejszym etapie, tak od wieku juniora 
młodszego, są wymagające.
ML: Kto był Twoim pierwszym 
trenerem?
KS: Mirosław Sawicki.
ML. Kto jest obecnym trenerem? 
KS: Mirosław Sawicki.
ML: W jakiej wadze startujesz? 
KS: 55 kg
ML: Gdzie trenujesz? 
KS: UKS ZST Lubsko sala gimna-
styczna przy ul. Lubelskiej.
ML: Ile razy w tygodniu trenujesz, 
na ile godzin to się przekłada?
KS: Trzy razy w tygodniu, razem 6 
godzin plus jazda rowerem 1 godzina 
dziennie lub bieganie .
ML: Kto jest wg Ciebie najlepszym 
zapaśnikiem w Polsce i na świecie? 
KS: Na świecie Rosjanin Aleksander 
Karelin. Zdobył 3 złote medale olim-
pijskie i jeden srebrny. W Polsce moim 
sportowym idolem jest Damian Jani-
kowski. Teraz walczy w mieszanych 
sztukach walki.
ML: Jakie elementy chciałbyś po-
prawić w najbliższym czasie? 
KS: Właściwie to wszystkie. Ciągle 
się rozwijam. Czuję, wiem, że przede 
mną jeszcze daleka droga treningowa.
ML: Jaki element jest Twoją naj-
silniejszą stroną i którym potrafisz 

zaskoczyć rywali na macie? 
KS: Nie zdradzam, to jest tajemnica...
ML: Ile stoczyłeś walk, ile wygrałeś, 
a ile przegrałeś stoczonych walk? 
KS: Przegranych 55%, wygranych 
45%.
ML: Która ze stoczonych przez Cie-
bie walk była najcięższą?
KS: Ciężko powiedzieć. Mam nadzie-
ję, że jeszcze jest przede mną i będę na 
nią przygotowany 
ML: Jak wyglądają Twoje treningi w 
czasie trwania epidemii COVID–19? 
KS: Aktualnie przechodzę rehabili-
tację. Po zdobyciu srebrnego medalu 
na Mistrzostwach Polski Młodzików 
w Kostrzynie, gdzie w mojej wadze 
startowało 35 zawodników z całego 
kraju, na treningu w Żarach paskud-
nie skręciłem kostkę. Stąd przerwa 
w treningach. Na dniach wracam do 
aktywności.
ML: Kiedy i gdzie najbliższe za-
wody? 
KS: W moim przypadku po wakacjach 
Puchar Polski Juniorów Młodszych w 
Radomiu.

I.G.

Ksawery Słomkowski

Tegoroczny plebiscyt na najpopularniejszego sportowca Gminy Lubsko zdominowali młodzi zapaśnicy 
UKS ZST Lubsko, podopieczni Mirosława Sawickiego zajęli całe podium. Poniżej przedstawiamy 
wywiady z młodymi sportowcami . Oto co powiedzieli nam o sobie i pasji do zapasów.

ZAPAŚNICZY TRÓJGŁOS
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ML: Proszę, przedstaw się czytelni-
kom Magazynu Lubskiego.
Kornel Słomkowski: Nazywam się 
Kornel Słomkowski.
ML: Sport. Jakie były jego początki? 
KS: Początki zapasów były w MLKS 
Agros Żary. To był rok 2015. Nie wie-
działem, że w Lubsku też są zapasy. 
Starsi bracia Karol i Kacper mi powie-
dzieli. Zaczęliśmy trenować. Do tego 
nie traciliśmy dużo czasu na dojazdy.
ML: Kto był Twoim idolem? 
KS: Każdy mój starszy kolega, który 
potrafił z miejsca skoczyć salto w tył i 
podciągnąć się na drążku 25 razy 
ML: Jak i kiedy trafiłeś do zapasów?
KS: Do zapasów trafiłem wraz ze star-
szym rodzeństwem 8 lat temu.
ML: Czy zapasy są ciężkim sportem 
dla młodego chłopaka? 
KS: Tak . Bardzo wymagającym.
ML: Kto był Twoim pierwszym 
trenerem? 
KS: Pierwszym trenerem w Agrosie 
Żary był Dariusz Kołacz – nauczyciel 
wychowania fizycznego w Szkole Pod-
stawowej nr 8 w Żarach.
ML. Kto jest obecnym trenerem? 
KS: Mirosław Sawicki
ML: W jakiej wadze startujesz? 
KS: 55 kg
ML. Gdzie trenujesz?
KS: UKS ZST Lubsko.
ML: Ile razy w tygodniu trenujesz, na 
ile godzin to się przekłada?
KS: Trenuje 3 razy w tygodniu, w sumie 
jest to 6godzin.
ML: Kto jest wg Ciebie najlepszym 
zapaśnikiem w Polsce i na świecie? 

KS: W Polsce najbardziej utytuło-
wanym zapaśnikiem jest Józef Tracz. 
Zdobył trzy medale na Igrzyskach 
Olimpijskich. Pochodzi z Sieniawy 
Żarskiej k/ Żar. Na świecie najlepszym 
zapaśnikiem jest Aleksander Karelin. 
Wywalczył cztery medale olimpijskie. 
Obecnie jest radnym Dumy Rosyjskiej. 
Z wykształcenia jest prawnikiem.
ML: Jakie elementy chciałbyś popra-
wić w najbliższym czasie?
KS: Nad wszystkim trzeba pracować 
cały czas. Braki czegokolwiek (siły, 
wydolności, techniki, gibkości czy 
szybkości) walka zapaśnicza pokaże 
natychmiast. Potem boli… porażka.
ML: Jaki element jest Twoją naj-
silniejszą stroną i którym potrafisz 
zaskoczyć rywali na macie? 
KS: Rzut przez Biodro. To również 
koronny rzut mojego trenera Mirosława 
Sawickiego. Potrafię go wykonać z 
każdej pozycji.
ML: Ile stoczyłeś walk, ile wygrałeś, 
a ile przegrałeś?
KS: Stoczonych walk:60, Przegranych 
60% wygranych 40%.
ML: Która ze stoczonych przez Cie-
bie walk była najcięższą?
KS: Chyba ta podczas Mistrzostw Pol-
ski Juniorów Młodszych w Poznaniu 
dwa lata temu. Walczyłem o brązo-
wy medal. Całą walkę prowadziłem. 
Byłem aktywniejszy. W końcówce 
zaryzykowałem wejście w pas. Na 
ułamek sekundy wyprostowałem nogi 
i straciłem równowagę. Przeciwnik to 
wykorzystał. Straciłem punkty. Przegra-
łem jednym punktem 10 sekund przed 

końcem walki.
ML: Jak wyglądają Twoje treningi w 
czasie trwania epidemii COVID – 19? 
KS: Trenuję tak samo jak wcześniej. 
Jako zawodnik Kadry Narodowej z kla-
są mistrzowską mogę trenować nawet 
podczas pandemii.
ML: Kiedy i gdzie najbliższe zawody?
KS: Wrzesień, Mistrzostwa Polski 
seniorów w Kostrzynie
ML: Czy masz, poza zapasami, rów-
nież inne pasje ( jakie)? 
KS: Motoryzacja , mechanika pojaz-
dów.
ML: Czego słuchasz, co czytasz, co 
oglądasz?
KS: Słucham wszystkiego, co jest na to-
pie, oglądam programy motoryzacyjne i 
czytam na ten temat najwięcej.
ML: Co jest Twoją ulubioną potra-
wą? 
KS: Chyba jak każdego sportowca, 
szczególnie po zawodach …golonecz-
ka, frytki i surówka.
ML: Czy jest coś, co samodzielnie 
gotujesz? Komu to smakuje? 
KS: Tak lubię gotować rosół , ziem-
niaki, różne sosy, kurczaka i pizzę. 
Wszystkim smakuje.
ML: Jakie są Twoje marzenia? 
KS: Marzenie sportowe to wywalczyć 
medal na turnieju zapaśniczym wyższej 
rangi niż Mistrzostwo Polski. Złoty 
medal z największej imprezy w kraju 
już mam. Otrzymałem za ten wynik 
stypendium Marszałka Województwa. 
Chyba pierwsze w historii Lubska. Czas 
na coś większego.
ML: Dziękuję za wywiad w imieniu 

swoim i czytelników Magazynu 
Lubskiego. Życzę powodzenia i tylko 

wygranych pojedynków.
I.G..

KORNEL SŁOMKOWSKI

Kornel Słomkowski ze swoim trenerem Mirosławem Sawickim

W Grodzisku Wlkp. rozegrano turniej 
strefowy do Mistrzostw Polski Mło-
dziczek.
Do grupy razem z młodziczkami z HAT-
-TRICK LUBSKO trafiły zespoły: UKS 
OLIMPIA SZCZECIN, AP LOTOS 
GDAŃSK, WARTA POZNAŃ. 
Rozgrywki były bardzo dobrym spraw-
dzianem, a także nauką podczas gier z 
dużo bardziej doświadczonymi piłkar-
kami z większych ośrodków. 
Nasze dziewczyny mimo przegranych 
wszystkich meczów walczyły dzielnie 

i nie odpuszczały przeciwniczkom do 
ostatniego gwizdka. Choć nie udało 
się zdobyć bramki, to wyników tych 
spotkań nie możemy się wstydzić, a 
zdobyte doświadczenie będzie procen-
tować w przyszłości. 
Wyniki meczów:
HAT - TRICK - LOTOS GDAŃSK 0:1
HAT - TRICK - WARTA POZNAŃ 0:2
HAT - TRICK - OLIMPIA SZCZECIN 
0:4
Skład naszej drużyny:
- Patrycja Lipińska 

- Zofia Dobek,
- Michalina Szczepaniak,
- Maja Stasik,
- Zuzanna Durys,
- Kinga Pupko,
- Aleksandra Jóźwa,
- Wiktoria Bizukojć,
- Blanka Borowa,
- Michalina Wiśniewska ,
Trenerki:
Katarzyna Nowicka
Beata Walczyk

I.G.

MISTRZOSTWA POLSKI 
MŁODZICZEK W PIŁCE NOŻNEJ

Fragment meczu z Enea Warta Poznań. Na zdjęciu Patrycja Lipińska

Radek Romanowski - jak zwykle wyróżniający się zawodnik
Budowlanych Lubsko

XXIII Drużynowe Mistrzostwa Wo-
jewództwa Lubuskiego w kategoriach 
młodzieżowych w tenisie stołowym 
zostały rozegrane 25 kwietnia w 
Wojewódzkim Ośrodku Sportu i 
Rekreacji w Drzonkowie. Wśród 
uczestników nie mogło zabraknąć 
zawodników Uczniowskiego Klubu 
Tenisa Stołowego Olimpia Lubsko. 
Lena Puzio i Zosia Kamińska zostały 
brązowymi medalistkami w kat. ża-
czek. Na miejscu 5 i 6 uplasowały się 
dwie drużyny Olimpii: Jan Czerniak 
z Pawłem Góralczykiem oraz Michał 
Góralczyk z Rusłanem Khafizovem. 
Ponadto podczas tej imprezy UKTS 
Olimpia Lubsko została wyróżniona 
przez Polski Związek Tenisa Stołowe-

go w ramach programu „Pingpongowe 
Marzenia”. Trener Bogdan Lech ode-
brał voucher na stół i robota do tenisa 

stołowego. Gratulujemy!
ms

 SPORT 

Druga drużyna Budowlanych Lubsko 
(A -klasa) wygrała derbowy pojedynek 
ze Spartą Mierków 6:4. Było to dobre 
spotkanie dobrze znających się drużyn.
Emocji mnóstwo, bramek również, 

czego trzeba więcej?
Strzelcy Bramek:
Marcel Sadowski
Maciej Trziszka
Marcin Bławuciak x2

Jakub Borysiewicz
Marek Michniacki

I.G.

GMINNE DERBY

W deszczowe niedzielne przedpołu-
dnie(02.05) nasza najmłodsza grupa 
Żaków rozgrywała 3 kolejkę rundy 
wiosennej. 
Na obiektach LKS Błękitni Olbrachtów 
podopieczni Damiana Krajewskiego 
spisywali się wyśmienicie, zważyw-
szy na bardzo mocno okrojony skład 
osobowy.

Drużyna Żaków w składzie: Oliwier Ja-
rzębiński, Filip Uliasz, Antoni Duczmal 
oraz Klaudia Słowik zakończyli dzień 
z trzema wygranymi i jedną przegraną:
MLKS Budowlani - Błękitni Ol-
brachtów 3:1
MLKS Budowlani - Łużyczanka Lipin-
ki Łużyckie 4:0
MLKS Budowlani - LFRS IS Fussball 

Żary 1:3
MLKS Budowlani - Stal Jasień 3:0
Drużynom Błękitnych i Łużyczanki 
bardzo dziękujemy za wyjątkową po-
stawę Fair Play.
Naszym dzieciaczkom gratulujemy 
wzorowej postawy, odwagi i walecz-
ności w trudnych warunkach.

I.G.

ŻAKI POKAZAŁY MOC

PINGPONGOWE WIEŚCI 

Lena Puzio i Zosia Kamińska zostały brązowymi medalistkamiJan Czerniak i Paweł Góralczyk zajęli w deblu 5 miejsce

Druga drużyna Budowlanych wysoko 
pokonała drużynę Energetyka Dychów 
9:0. Bramki dla naszej ekipy zdobyli: 
Jakub Kajetańczyk, Marcin Bławuciak, 

Stanisław Słobodzian x2, Konrad Ćwik, 
Marek Michniacki, Tomasz Duczmal, 
Michał Wypchło i Patryk Kozioł.

I.G.

Na pierwszym planie w walce o piłkę Marek Michniacki, sytuacji  
przygląda się Mariusz Bławuciak.

DYCHÓW BEZ 
SZANS

W sobotę 08.05.2021r. dwie najmłod-
sze zawodniczki UKS ZST Lubsko 
Zuzanna Wrona i Amelia Słomkowska 
stanęły na podium po emocjonują-
cych walkach na turnieju Otwartej 
Dolnośląskiej Ligi w zapasach kobiet 
w Boguszowie-Gorcach, zajmując 

trzecie miejsca. Na foto Zuzanna 
Wrona i Amelia Słomkowska wraz z 
kierownikiem ekipy Marcinem Wroną 
i trenerem Kazimierzem Słomkow-
skim. Młodym zawodniczkom gratu-
lujemy sukcesu!

red.

BRAWA DLA BRAWA DLA 
NAJMŁODSZYCH NAJMŁODSZYCH 
ZAPAŚNICZEK! ZAPAŚNICZEK! 

W sobotnie popołudnie 15 maja przy 
Sportowej 48 podopieczni Roberta 
Ściłby podejmowali ekipę Zorzy 
Ochli. Mecz zakończył się wygraną 
zespołu gości 1:0. Budowlani roz-
poczęli spotkanie dość niemrawie. 
Optyczną przewagę mieli gośce, 
którzy już w pierwszej minucie me-
czu mogli objąć prowadzenie. jednak 
dzięki dobrej interwencji Szymona 
Kondyckiego było 0:0. Gra na-
szego zespołu opierała przede 
wszystkim na graniu długiej 
piłki z obrony do ataku z pomi-
nięciem linii pomocy - której 
na dobrą sprawę w tym meczu 
nie było. W drugiej połowie 
przyjezdni wykorzystali jedną 
z kilku okazji i objęli prowa-
dzenie 1:0. Mimo wysiłków 

naszych zawodników wynik pozostał 
bez zmian i do końcowego gwizdka 
się nie zmienił. Budowlani zagrali 
bez kilku podstawowych zawodników 
(a niektórzy z grających grali na pół 
gwizdka, bez wiary w zwycięstwo), 
nie zmienia to jednak faktu, że był to 
kolejny mecz straconych szans. Trze-
ba popracować nad skutecznością. 
Czołówka tabeli po 27 kolejkach:

STRACONE PUNKTY - STRACONE 
SZANSE- AWANS ODPŁYWA

 ZESPÓŁ M P Bramki
1 ŁKS ŁĘKNICA 27 61 63:20
2 PIAST CZERWIEŃSK 26 59 79:26
3 PROMIEŃ ŻARY 25 59 88:24
4 ZORZA OCHLA 26 56 75:35
5 BUDOWLANI LUBSKO 27 54 73:30
6 UNIA KUNICE (ŻARY) 27 50 97:47
7 POGOŃ PRZYBARÓW 27 49 55:40

I.G.

Żaki Budowlanych Lubsko

Gorąco pod bramką Sparty Mierków.



UDKA KURCZAKA Z KISZONĄ KAPUSTĄ I POMARAŃCZĄ

SKŁADNIKI
• 10 sztuk podudzi kurczaka 
• 2 pomarańcze
• 500 g kiszonej kapusty z marchewką
• 2 liście laurowe, 3 ziela angielskie
• 1 łyżka miodu
• przyprawa do kurczaka lub po 1 łyżeczce słodkiej papryki, kurkumy, 
curry, oregano i 1/2 łyżeczki ostrej papryki 
• 4 łyżki oleju 

PRZYGOTOWANIE
• Udka włożyć do miski, wlać sok z jednej pomarańczy i wymieszać. 
Odstawić do zamarynowania (min. 1 godzina, max. 1 dzień). W między-
czasie przemieszać 1-2 razy.
• Kiszoną kapustę opłukać, odcisnąć, wymieszać z liśćmi laurowymi, zielem 
angielskim oraz miodem. Włożyć do większego naczynia żaroodpornego. 
Dodać cząstki z drugiej pomarańczy.
• Udka wyjąć z soku pomarańczowego, doprawić solą, pieprzem a następnie 
mieszanką przypraw. Odsmażyć na dużej patelni.
• Piekarnik nagrzać do 180 stopni C. Mięso dodać do naczynia z kapustą. 
Wstawić do piekarnika i piec bez przykrycia przez ok. 50 minut.

PODAWAĆ np. z ziemniakami pokrojonymi w plasterki i podsmażonymi.

SMACZNEGO !!!
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NZOZ VITAMED
Przychodnia Lekarza Rodzinnego, ul. Hubalczyków 8, LUBSKO

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

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

BADANIA KIEROWCÓW WSZYSTKICH KATEGORII

KRZYŻÓWKA NR 5 (364) 2021 r.

Poziomo: 1. Drapieżna ryba morska, 7. 
Buty sportowe znanej, 8. Joanna - polska 
piosenkarka, aktorka, dziennikarka, 9. 
Uczesanie z trzech pasm długich wło-
sów, 10. Drewniane naczynie naszych 
babć do prania bielizny, 11.Lee - szara 
kolumna wysoka na 172 metry jest jedną 
z wysp archipelagu St Kilda w północno-
-zachodniej części  Szkocji, 14. Foliowy 
jest witaminą z grupy B, 17. Może być 
kuchenny lub łazienkowy, 19. Ssak, żyje 
stadnie na trawiastych terenach Afryki, 
20. Średniowieczna pieśń prowansalska, 
21. Najstarmszy kręgowiec świata, 22. 
Rozporowy, 23. Gatunek Walenia z rodzi-
ny delfinowatych, 24. Niechęć, uraza, 27. 
Używana w japońskiej i chińskiej sztuce 
zdobniczej, 31. Zdrobniałe imię żeńskie, 
32. Kategoria systematyczna niższa 
od podgatunku, wyższa od formy, 33. 
Miasto w woj. dolnośląskim, położone 
nad Kwisą, 34. Pobierają świadczenie 
z ZUS, 35. Bohaterka dramatu Juliusza 
Słowackiego.
Pionowo: 1. Może być całego życia, 2. 
Zbrojny spisek, 3. Zaczyn, 4. Jej złoża w 
stanie rodzimym występują w okolicach 
Tarnobrzega, 5. Niezdara, głupek, gapa, 
6. Miasto w woj. śląskim, położone 
nad Wartą, 12. Roślina zielna pachnąca 
czosnkiem lub zawiniątko, 13. Jednostka 
objętości, 15. Zaleta, 16. Drapieżnik z ro-
dziny psów, 18. Znana agencja turystycz-
na, 23. W botanice przekształcona ściana 
zbrodni, która zaopatruje przedrośle w 
substancje zapasowe, 25. Członkowie 
niemieckiej partii narodowo-socjalistycz-
nej, 26. Stan w południowo-wschodniej 
części Stanów Zjednoczonych, położony 
nad Zatoką Meksykańską, 28. Właściciel 
magicznej lampy, 29. Różanecznik rodzaj 
rośliny z rodziny wrzosowatych, 30. 
Odpadek.
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4 5 6 Litery z kratek ze strzałką 
wpisane w kolumnę obok 
krzyżówki dadzą rozwiązanie, 
które należy przesłać na adres 
redakcji do 31 maja br.

Rozwiązaniem krzyżówki z nr 4/363 ML jest hasło: "DWUDZIESTOLATEK".
Nagrody wylosowali:Janina Janczuk z Górzyna, Kazimierz Potocki z Górzyna, Ewa Gryziec 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:

redaktorów Magazynu
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