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W dniu 10 czerwca 2021 roku w odpo-
wiedzi na wniosek Burmistrza Lubska 
odbyła się Sesja Nadzwyczajna Rady 
Miejskiej w Lubsku.
Powodem jej zwołania była koniecz-
ność podjęcia dwóch uchwał.

Projekt pierwszej z nich - w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Lubsko 
dla terenów położonych w obrębach 
ewidencyjnych: Chocicz, Chocimek, 
Mokra i Lutol - przedstawił Naczelnik 
Wydziału Infrastruktury i Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 
w Lubsku – Kamil Zakrzewski.
Zgodnie z uzasadnieniem do uchwały, 
w obowiązującym miejscowym planie 
przyjętym uchwałą nr XXXIII/232/13 
Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 
kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w 
obrębach: Chocicz, Chocimek, Mokra 
i Lutol, Gmina Lubsko (opublikowaną 
w Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r. poz. 
1167), ustalono maksymalną wysokość 
turbiny wiatraków do 200 m ponad 
poziom terenu, co ograniczyło lokali-
zowanie budynków mieszkalnych lub 
o funkcji mieszanej, w skład której 
wchodzi funkcja mieszkaniowa w 
odległości dziesięciokrotności wyso-
kości elektrowni wiatrowej mierzonej 
od poziomu gruntu do najwyższego 
punktu budowli, czyli w strefie 2,0 km 
od elektrowni wiatrowej. 
Ograniczenie to stanowiło poważny 
problem dla okolicznych mieszkańców 
i w sposób bardzo istotny ograniczało 
ruch budowlany, a co za tym idzie 
rozwój regionu. 
Jak wyjaśnił Naczelnik, na mapach 
zostały uwidocznione dwa wiatraki 
i mimo, że nie zostały one wybudo-
wane, to ich uwzględnienie na mapie 

sprawiło, iż w obrębie 2 km od miejsca 
projektowanych wiatraków nikt nie 
mógł wybudować domu. Taka sytuacja 
była dla mieszkańców bardzo zła, po-
nieważ ograniczyła sprzedaż działek 
budowlanych przeznaczonych pod 
budownictwo mieszkaniowe oraz samo 
budownictwo. 
Na pytanie radnego Roberta Słowi-
kowskiego – kiedy będzie możliwość 
składania wniosków o wydanie wa-
runków zabudowy; Naczelnik odpo-
wiedział, że uchwała (jeżeli zostanie 
podjęta) stanie się prawomocna po 
upływie 14 dni od daty jej opubliko-
wania w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego. K Zakrzewski 
wskazał, że najpewniejszym terminem 

do złożenia ww. dokumentów będzie 
sierpień 2021 roku.
Po przedstawieniu projektu uchwały 
radni RM w Lubsku głosowali za jej 
podjęciem. Uchwala została podjęta 
jednogłośnie - 14 głosami ZA.
W kolejnym punkcie porządku obrad 
sesji był dyskutowany projekt uchwały 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Gminy Lubsko na 2021 rok, który 
przedstawiła Anna Górska Skarbnik 
Gminy Lubsko. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie 
- 13 głosami ZA (jeden radny był nie-
obecny podczas głosowania).

M.K.

 POLI TYK A  POLITYKA 

SESJA NADZWYCZAJNA RADY MIEJSKIEJ 
W LUBSKU W NADZWYCZAJ WAŻNEJ SPRAWIE

K. Zakrzewski wyjaśnił, że 
równolegle trwają prace nad 

sporządzeniem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

w obrębach miasta Lubska 
oraz w obrębie Dłużek w strefie 

oddziaływania istniejących elektrowni 
wiatrowych. Datą graniczną na 

załatwienie tej sprawy jest lipiec 
2022 roku. Naczelnik zapewnił, że 

termin ten zostanie dochowany.

27 maja 2021 roku 
w sali widowiskowej 
Lubskiego Domu Kultury, 
odbyła się XXXI sesja 
zwyczajna Rady Miejskiej 
w Lubsku. W obradach 
udział wzięło 14 radnych 
Rady Miejskiej w Lubsku, 
Burmistrz Lubska Janusz 
Dudojć, Sekretarz Gminy 
Iwona Poszwa, Skarbnik 
Gminy Anna Górska, 
naczelnicy wydziałów 
Urzędu Miejskiego, 
kierownicy jednostek oraz 
goście. 

Po otwarciu sesji przez Przewodni-
czącego Rady w pierwszej kolejności 
radni głosowali nad przyjęciem wnio-
sku Burmistrza Lubska w sprawie 
rozszerzenia porządku obrad sesji o 
dwie uchwały. Wniosek został przyję-
ty jednogłośnie 14 głosami ZA.

Następnie sprawozdanie z prac w 
okresie międzysesyjnym przedstawił 
Burmistrz Lubska, który przypomniał, 
że Gmina Lubsko jest 5 miesięcy po 
wyjściu z Programu Postępowania 
Naprawczego i 57 dni po zakończo-
nym pozytywnym wynikiem audycie 
przeprowadzonym na zlecenie Mini-
sterstwa Finansów przez Dyrektora 
Izby Administracji Skarbowej w Zie-
lonej Górze z wywiązywania się przez 
Gminę Lubsko z warunków umowy 
pożyczki zawartej 20 października 
2020 roku ze Skarbem Państwa. 
Burmistrz poinformował, że 7 maja 
2021 roku do Urzędu Miejskiego 
w Lubsku wpłynęła uchwała Skła-
du Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Zielonej Górze 
z pozytywną opinią sprawozdania z 
wykonania budżetu Gminy Lubsko 
za 2020 rok. 
Gmina Lubsko w 2020 roku osiągnę-
ła nadwyżkę budżetową w kwocie 
12 827 180,41 zł oraz wolne środki 
w kwocie 10 174 393,25 zł. Skład 
Orzekający Regionalnej Izby Obra-
chunkowej ocenił bardzo pozytywnie 
działania Burmistrza i Rady Miejskiej 
dotyczące zmniejszenia wielkości 
długu Gminy Lubsko w okresie 
realizacji Programu Postępowania 
Naprawczego.

Burmistrz poinformował zebranych, 
że 30 kwietnia 2021 roku wpłynęło 
do Urzędu Miejskiego w Lubsku po-
stanowienie Prokuratora Prokuratury 
Rejonowej w Żarach o umorzeniu 
śledztwa w sprawie przekroczenia 
uprawnień przez funkcjonariusza pu-
blicznego byłej Dyrektorki Lubskiego 
Domu Kultury. Prokurator stwierdził, 
że nie dopatrzył się wystąpienia 
czynów zabronionych. Z decyzją i 
uzasadnieniem Prokuratora Burmistrz 
Lubska się nie zgadza i z tego względu 
w dniu 6 maja 2021 roku złożył zaża-
lenie na postanowienie o umorzeniu 
śledztwa.

Burmistrz przypomniał, że sprawa 
dotyczy przekazanych przez byłą 
Dyrektor Lubskiego Domu Kultury 
Stowarzyszeniu Uśmiechnij się z 
Janowic paneli podłogowych, płyt 
OSB, leżaków i siedzisk oraz naczyń. 
Wyjaśnił, że panele i płyty OSB 
Dyrektorka pozyskała w drodze 
darowizny ze Swiss Krono z Żar, co 
potwierdza zawarta umowa z dnia 
23 listopada 2018 roku. Zgodnie z 
wnioskiem Pani Dyrektor i umową 

darowizny, panele miały być prze-
znaczone na wykonanie remontu ga-
lerii Lubskiego Domu Kultury, która 
mieści się w dawnej kawiarni Mocca.
W toku prowadzonego śledztwa 
Prokurator ustalił, że w kawiarni 
Mocca zostały położone panele z 
innej darowizny, to jest pozyskane 
z Kronospan Polska Sp. z o.o. w 
Szczecinku. Burmistrz zaznaczył, 
że panele te zostały przywiezione na 
polecenie byłego Burmistrza Lubska 
przez pracowników OSiR 28 maja 
2018 roku. Zgodnie z kartą drogową 
koszt przewozu paneli wyniósł 1 020 

zł plus koszty dziennego zatrudnienia 
dwóch pracowników.
Pani Dyrektor panele ze Swiss Krono 
przekazała Stowarzyszeniu Uśmiech-
nij się uznając, że nie są one potrzeb-
ne Lubskiemu Domowi Kultury. 
Burmistrz uważa, że można było 
je wykorzystać w Lubskim Domu 
Kultury, choćby wymieniając bardzo 
zniszczoną podłogę w gabinecie Dy-
rektora, w sekretariacie placówki, czy 
też na nowo położyć je w kawiarni. 

Jak wskazał Burmistrz, panele i pły-
ty OSB można byłoby wykorzystać 
obecnie do remontu pomieszczeń po 
mieszkaniu wcześniejszego dyrektora 
LDK adaptując je na garderobę i bazę 
noclegową dla artystów.
W zakresie płyt OSB Prokurator 
wskazał, że z części z nich zostały 
zrobione tablice. Jednak, jak zazna-
czył Burmistrz, ani obecny dyrektor, 
ani wcześniej Pani Terasa Załużna nie 
potwierdzili, by takowe były na stanie 

Lubskiego Domu Kultury.
Burmistrz podkreślił, że w jego oce-
nie zarówno panele, jak i płyty OSB 
mogły być wykorzystane przez LDK, 
a ich przekazanie stowarzyszeniu było 
świadomym działaniem byłej Pani 
Dyrektor na szkodę tej jednostki.
Prokurator nie dopatrzył się również 
uchybień w zakresie przekazania 
stowarzyszeniu naczyń, siedzisk i 
leżaków.
Burmistrz wyjaśnił, że rzeczy te 
zostały zakupione przez Stowarzy-
szenie Lubsko Potrafi z gminnych 
środków, a następnie przekazane 
Lubskiemu Domowi Kultury. Pani 
Dyrektor uznała, że w wyniku za-
przestania prowadzenia w kawiarni 
Mocca działalności przez lubskiego 
przedsiębiorcę, rzeczy te nie będą już 
jednostce potrzebne i przekazała je 
Stowarzyszeniu Uśmiechnij się.
Od tego czasu jednostka wielokrotnie 
musiała wypożyczać naczynia do 
organizacji imprez wchodzących w 
skład statutowych zadań LDK, a osta-
tecznie w grudniu 2020 roku zakupić 
nowe naczynia za kwotę 7 143,50 zł.
Jak podkreślił Burmistrz, jego zda-
niem takie działanie byłej dyrektor 
było działaniem na szkodę LDK oraz 
Gminy Lubsko, z której budżetu LDK 
jest współfinansowany. Burmistrz 
przypomniał, że był to czas, kiedy 
Gmina była objęta Programem Po-
stępowania Naprawczego. Podkreślił 
również, że była Dyrektor podjęła te 
decyzje niemalże w przeddzień zakoń-
czenia piastowania funkcji dyrektora 
LDK, to jest 29 maja 2020 roku. 
Podsumowując ten temat Burmistrz 
wskazał, że czuje się w obowiązku 
do reagowania na takie zachowania. 
Podkreślił, że nie uznaje ich za pozo-
stające bez znaczenia, wręcz przeciw-
nie uznaje je za świadome działanie 
na szkodę Lubskiego Domu Kultury 
i Gminy Lubsko. Z tymi argumenta-
mi wystąpił do Sądu Rejonowego w 
Żarach za pośrednictwem Prokuratora 
Prokuratury Rejonowej w Żarach z 
zażaleniem na postanowienie o umo-
rzeniu śledztwa.

Wśród innych poruszonych przez 
Burmistrza tematów były m.in.:
• informacja nt zakończenia prac 
związanych z czyszczeniem rowu 
zlokalizowanego w okolicy ogródków 
działkowych przy ul. Kilińskiego 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. 
Spółka usunęła również awarię, która 
przyczyniła się do powstania zanie-
czyszczeń;
• spotkanie Burmistrza Lubska z 
Dyrektorem Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa z Gorzowa Wlkp. 
w sprawie możliwości przekazania 
Gminie Lubsko nieodpłatnie zespołu 
pałacowego w Dłużku;
• spotkania Burmistrza z inwestorami 

zainteresowanymi uruchomieniem w 
Lubsku działalności;
• informacja nt przygotowań do prze-
kazania LWiK Sp. z o.o. aportem 1 
mln zł na inwestycje wodociągowe 
w planowanych do remontu drogach 
gminnych. 
Burmistrz poinformował, że w od-
powiedzi na potrzeby inwestycyjne 
w infrastrukturę drogową, został 
opracowany wstępny plan napraw 
dróg gminnych. Ideą przedsięwzięcia 
jest to, by przed pracami drogowymi, 
LWiK przeprowadził niezbędne ro-
boty naprawcze sieci wodociągowej. 

Burmistrz poinformował również 
o tym, że:
• ruszyły prace związane z konserwa-
cją oświetlenia ulicznego w gminie 
Lubsko, w związku z czym w rejonach 
ulic, na których prowadzone są roboty, 
w trakcie dnia mogą palić się lampy;
• rozpoczął się remont cząstkowy 
nawierzchni bitumicznych dróg gmin-
nych na terenie miasta i gminy Lubsko 
przy użyciu mieszanki grysu i emulsji 
asfaltowej modyfikowanej. 

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

Podczas sesji podjęto uchwały w 
sprawie:
• przyjęcia Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy 
Lubsko na lata 2021 –2030. Uchwałę 
podjęto jednogłośnie 14 głosami ZA;
• przyjęcia Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny w Gminie Lub-
sko na lata 2021-2023. Uchwałę pod-
jęto 13 głosami ZA, 1 radna wyszła;
• określenia szczegółowych zasad, 
sposobu i trybu udzielania ulg w spła-
cie należności pieniężnych, mających 
charakter cywilnoprawny, przypada-
jących Gminie Lubsko lub jej jed-
nostkom organizacyjnym, warunków 
dopuszczalności pomocy publicznej w 
przypadkach, w których ulga stanowić 
będzie pomoc publiczną oraz wskaza-
nia organu i osób uprawnionych do 
udzielania tych ulg. Uchwałę podjęto 
13 głosami ZA, 1 radna wyszła;
• zmiany uchwały budżetowej Gminy 
Lubsko na rok 2021. Uchwałę podjęto 
jednogłośnie 14 głosami ZA;
• zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Lubsko na lata 2021-
2036. Uchwałę podjęto jednogłośnie 
14 głosami ZA;
• rozpatrzenia petycji w sprawie mo-
dernizacji lub budowy drogi wokół 
budynku ul. Pokoju, Czwartaków w 
Lubsku. Uchwałę podjęto jednogło-
śnie 14 głosami ZA;
• połączenia samorządowych insty-
tucji kultury Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Lubsku i Lubskiego 
Domu Kultury w Lubsku w jedną 
instytucję kultury. Uchwałę podjęto 

XXXI SESJA ZWYCZAJNA 
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU 

XXXI sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Lubsku odbyła się w sali widowiskowej 
Lubskiego Domu Kultury, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Kamil Zakrzewski Naczelnik 
Wydziału Infrastruktury i Gospodarki 

Nieruchomościami UM w Lubsku 
poinformował o planowanym 

zadaniu przesunięcia ogrodzenia 
przy Przedszkolu nr 5, co ma na celu 
poprawę bezpieczeństwa ruchu, w 

tym jego płynność.

Radny RM w Lubsku Jarosław 
Bednarek zapytał o przygotowania 

Gminy do startowania w konkursach 
drogowych. 

W odpowiedzi Burmistrz 
poinformował, że Gmina posiada 
gotową dokumentację na drogę 
do Janowic. W przygotowaniu 

jest dokumentacja projektowa na 
przebudowę ul. E. Plater, a także ulic: 
Sportowej, Podgórnej i Żeromskiego.

jednogłośnie 14 głosami ZA;
• wyrażenia zgody na podwyższenie 
kapitału zakładowego spółki Lubskie 
Wodociągi i Kanalizacja spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie 14 
głosami ZA;
• przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w obrębach miasta 
Lubska oraz w obrębie Dłużek, Gmi-
na Lubsko, w strefie oddziaływania 
istniejących elektrowni wiatrowych. 
Uchwałę podjęto jednogłośnie 14 
głosami ZA.

Po podjęciu uchwał nastąpił czas na 
interpelacje i zapytania radnych i 
sołtysów, jednak takowe nie wpłynęły.

W sprawach różnych Elżbieta Haściło 
radna Powiatu Żarskiego przedstawiła 
informację o działaniach Powiatu na 
terenie gminy Lubsko. Poinformowała 
m.in. o tym, że:
• 13 maja 2021 r. Rada Powiatu 
podjęła uchwałę o dofinansowaniu w 
kwocie 50 000 zł dla Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Lubuskiego 
na wykonanie studium odbudowy linii 
kolejowej Lubsko-Bieniów,
• Powiat ogłosił przetarg na przebudo-
wę drogi powiatowej w miejscowości 
Mokra,
• dokonano przeglądu obiektów mo-
stowych i wiaduktów w gminie Lub-
sko. Pilnego remontu wymaga most na 
drodze 1129F Górzyn-Lutol, a także 
na drodze nr 1127F w Białkowie,
• przeprowadzono wraz z pracowni-
kami Urzędu Miejskiego w Lubsku 
przegląd gwarancyjny ścieżki pieszo-
-rowerowej nad zalewem Karaś,
• trwa koszenie traw na drogach po-
wiatowych w mieście. Wykoszenia 
w miejscowościach wiejskich gminy 
Lubsko rozpoczną się już niebawem.

M.K.

W dniu 13 czerwca 2021 roku od-
były się wybory uzupełniające do 
Rady Miejskiej w Lubsku. Wybory 
przeprowadzono w jednym okręgu 
wyborczym (nr 5), w którym wybie-
rano jednego radnego spośród trzech 
kandydatów.
Uprawnionych do głosowania było 
1026 wyborców. Swój głos oddało 100 
osób, z tego:
- na Arkadiusza Ireneusza Majchrow-
skiego - 10 osób
- na Ewę Barbarę Śmiałek-Kowalew-
ską - 70 osób
- na Bogdana Adama Bakalarza - 20 
osób.
Najbliższa sesja Rady Miejskiej w 
Lubsku planowana jest na dzień 29 

czerwca br. Zgodnie z ogłoszonym 
porządkiem obrad, po otwarciu sesji 
nastąpi ślubowanie Pani Ewy Śmiałek-
-Kowalewskiej na radną Rady Miejskiej 
w Lubsku. Jest to warunek konieczny 
przed przystąpieniem do wykonywania 
mandatu radnego wynikający z ustawy 
o samorządzie gminnym.
Pani Ewa Śmiałek-Kowalewska, to 
osoba znana w środowisku lubskim, 
ciesząca się szacunkiem i zaufaniem. 
Wieloletnia dyrektorka Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Lubsku (mieszczącej 
się wówczas przy al. Niepodległości), 
menedżer oświaty. Za czasów pełnie-
nia przez Panią Ewę funkcji dyrektora 
szkoły, przeprowadzono prace termo-
modernizacyjne obiektu, wybudowano 

także łącznik.
Obecnie Pani Ewa Śmiałek-Kowa-
lewska jest pośrednikiem w sprzedaży 
nieruchomości. Osoba energiczna, z 
pozytywną energią, chęcią do dzia-
łania.
We wtorek 15 czerwca br. Burmistrz 
Lubska Janusz Dudojć gościł w ratuszu 
nową radną. Pani Ewa i Burmistrz 
współpracowali ze sobą w latach 
wcześniejszych w Szkole Podstawowej 
nr 2. Współpraca zawsze układała się 
dobrze. Razem realizowali projekty w 
zakresie wymiany młodzieży, a także 
o charakterze sportowym, z udziałem 
partnerów z zagranicy, głównie z 
Niemiec. 

M.K.

Burmistrz Lubska Janusz Dudojć 
pogratulował Pani Ewie Śmiałek-

Kowalewskiej wygranej w wyborach do 
Rady Miejskiej w Lubsku oraz wyraził 
nadzieję na skuteczną współpracę dla 
dobra gminy Lubsko i jej mieszkańców.

EWA ŚMIAŁEK-KOWALEWSKA 
WYBRANA NA RADNĄ 
RADY MIEJSKIEJ W 
LUBSKU W WYBORACH 
UZUPEŁNIAJĄCYCH

Od prawej: Burmistrz Lubska Janusz Dudojć; Skarbnik Gminy Lubsko Anna 
Górska. Burmistrz Lubska poinformował, że podjęcie uchwały w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsko dla 

terenów położonych w obrębach ewidencyjnych: Chocicz, Chocimek, Mokra 
i Lutol umożliwi także inwestowanie w zakresie farm fotowoltaicznych. 

Zainteresowanie w tym zakresie jest bardzo duże. Planowane inwestycje 
polegające na budowie farm fotowoltaicznych, nie będą oddziaływać na życie 

i zdrowie mieszkańców gminy Lubsko.

Radny RM w Lubsku Marcin Choiński 
podziękował w imieniu swoim,  

a także mieszkańców Starej Wody 
 i Mierkowa, za wprowadzone 

do budżetu  
300 000 zł, z przeznaczeniem na 

termomodernizację świetlicy  
w Mierkowie oraz remizy/ świetlicy 

w Starej Wodzie w zakresie wymiany 
instalacji centralnego ogrzewania 
wraz z montażem pompy ciepła.
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 POLITYKA /  W GMINIE  W GMI NI E 

Rozpoczęła się wymiana słupów 
oświetlenia drogowego.
Pierwsze prace ruszyły 14 kwietnia 
br. na ul. Głowackiego, Przemysłowej 
oraz Botanicznej.

Docelowo Enea Oświetlenie Sp. z o.o. 
w ramach programu wymiany słupów 
oświetlenia drogowego dokona wy-
miany 60 słupów. 

M.K.

Wodociągi są jedną z 
priorytetowych inwestycji 
na ten rok i najbliższe lata.

Obecnie trwa budowa wodociągu w uli-
cy Błotnej w Lubsku i dalej w kierunku 
strefy inwestycyjnej w Górzynie. Prace 
są realizowane przez LWiK Sp. z o.o. 
ze środków, które Gmina Lubsko pozy-
skała z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych i przekazała aportem Spółce.
LWiK projektuje także budowę wodo-
ciągu na odcinku od ul. Błotnej do ul. 
Poznańskiej. Prace są mocno zaawanso-
wane. Dokumentacja przeszła już uzgod-
nienia z ZDW oraz ZUD. Roboty zostaną 
zrealizowane do końca 2021 roku.
Równolegle trwają prace projektowe 
modernizacji sieci wodociągowej w ul. 
Poznańskiej i Krakowskie Przedmieście 
(do ratusza). Pozwolenia na budowę po-
winny być wydane do wiosny 2022 roku 
, a prace zakończone do końca 2022 roku.

Są to bardzo ważne inwestycje. Stara sieć 
wodociągowa, na niektórych odcinkach 
mająca ok. 140 lat jest awaryjna. 
Bardzo ważnym aspektem tej inwestycji 
jest to, że połączenie obecnego wodocią-

gu od strony Górzyna i strefy z wodo-
ciągiem z Lubska, stworzy alternatywę 
zasilania w wodę całego obszaru gminy, 
dziś zasilanego z ujęcia w Gozdnie. Do-
tyczy to miejscowości: Górzyn, Gozdno, 
Chocicz, Grabków, Osiek, Dąbrowa, 
Kałek, Tymienice oraz Raszyn.
Wybudowanie wodociągu od strony 
Lubska do strefy w Górzynie umożliwi 

zabezpieczenie potencjalnych zakładów 
na strefie w dostateczną ilość wody. 
Stworzona alternatywa dostawy wody 
z innego źródła, pozwoli na dwustronne 
zasilenie w wodę omawianego obszaru. 
Polepszą się także przepływ oraz ciśnie-
nie dostarczanej wody w Górzynie, jak 
również w miejscowościach, które nadal 
będą zasilane z ujęcia w Gozdnie.

M.K.

BUDUJĄC WIELKIE LUBSKO CD.
INWESTUJĄ W WODOCIĄGI TRWA WYMIANA 

SŁUPÓW OŚWIETLENIA 
DROGOWEGO

Schemat budowanej i projektowanej 
sieci wodociągowej od strefy 
w Gorzynie, przez ul. Błotną, 

Poznańską, Krakowskie 
Przedmieście – do ratusza.

Budowa wodociągu w ul. Błotnej i do 
strefy przemysłowej w Górzynie.

Wymiana lamp oświetlenia drogowego na ul. Głowackiego w Lubsku.

W dniu 17 czerwca 2021 roku w lubskim 
ratuszu odbyło się Zwyczajne Zgroma-
dzenie Wspólników PGKiM w Lubsku 
Sp. z o.o., podczas którego nastąpiło 
m.in. rozpatrzenie oraz zatwierdzenie 
sprawozdania finansowego Spółki oraz 
sprawozdania Zarządu z działalności 
Spółki za 2020 rok. Właściciel udzielił 
także absolutorium Członkowi Zarządu 
Spółki oraz Członkom Rady Nadzorczej 
Spółki z wykonanych przez nich obo-
wiązków w 2020 roku.
Nie zabrakło wyrazów uznania oraz 
podziękowań - w szczególności pracow-
nikom Spółki za ich rzetelną, codzienną 
pracę. Burmistrz podkreślił, że pracow-
nikom służb komunalnych szczególnie 
mocno należy się szacunek za pracę, 
którą wykonują każdego dnia, bardzo 
często w trudnych warunkach, głównie 
atmosferycznych. Nieważne, czy jest 
ładna pogoda, czy jest mróz, deszcz, czy 
upał, pracowników Spółki widać w pracy 
od wczesnego rana.
Burmistrz podziękował członkom Rady 
Nadzorczej za dobrą współpracę, a Pre-
zesowi oraz Pani Prokurent za sprawne 
kierowanie Spółką. Podkreślił, że Spółka 
funkcjonuje w trudnych warunkach - w 
czasie wysokiej konkurencji i ciągle 
zmieniających się uwarunkowań praw-
nych. Rok 2020 był szczególnie ciężki z 
uwagi na panującą pandemię Covid-19. 
Mimo niesprzyjających uwarunkowań, 
Spółka wypracowała bardzo dobry wy-
nik za 2020 rok. 
Obecnie trzeba dokładać wszelkich sta-
rań, by utrzymać pozycję Spółki na rynku 
oraz dbać o dalszy i stały jej rozwój, a 
także, by stwarzać jak najlepsze warunki 
pracy pracownikom. 
Prezes podkreślił, że Spółka doposaża 
się w sprzęt i urządzenia. Poprawia także 

warunki pracy poprzez realizowane in-
westycje. W 2020 roku wyremontowano 
warsztaty na ul. Traugutta oraz dokoń-
czono wiatę, wyremontowano również 
część pomieszczeń biurowych Spółki.
Życzymy Panu Prezesowi oraz całej 
załodze PGKiM w Lubsku Sp. z o.o. 
osiągnięcia dobrych wyników w tym 
roku oraz w kolejnych latach.

Po zakończeniu posiedzenia ZZW, 
dalszą część spotkania poprowadzili 
przedstawiciele firmy HEWEA, którzy 
przedstawili w formie prezentacji swoją 
ofertę sprzedaży sprzętu, w tym także 
zamiatarek ulicznych i przemysłowych. 
Spotkanie zakończyło się pokazem za-
miatarki DULEVO 850.

M.K.

ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW PGKIM W 
LUBSKU SP. Z O.O. ORAZ PREZENTACJA ZAMIATARKI ULICZNEJ

Po zakończeniu posiedzenia Walnego Zgromadzenia i wyczerpaniu porządku 
obrad, zebrani zeszli na pokaz zamiatarki Dulevo 850. Na zdjęciu od lewej: Anna 
Szatkowska Główna Księgowa PGKiM w Lubsku Sp. z o.o., Edmund Trąd były 
członek Rady Nadzorczej, Edmund Giedrowicz (z tyłu) oraz Jadwiga Rucińska  

członkowie RN obecnej kadencji, Janusz Dudojć Burmistrz Lubska (przedstawiciel 
właściciela Spółki), Leszek Bartyzel Przewodniczący RN Spółki, Andrzej 

Wojciechowski Zastępca Przewodniczącego RN Spółki, Marcin Gołębiewski Prezes 
Zarządu PGKiM w Lubsku Sp. z o.o. (z tyłu).

W dniu 26 maja 2021 roku 
Burmistrz Lubska Janusz 
Dudojć gościł Radnego 
Sejmiku Województwa 
Lubuskiego Sławomira 
Muzykę. 

Rozmowy były prowadzone w te-
macie potrzebnych i koniecznych do 
realizacji inwestycji wojewódzkich na 
terenie gminy Lubsko, w tym przede 
wszystkim modernizacji dróg i chod-
ników, głównie ul. Wrocławskiej. 
Wrócił również temat budowy II etapu 
obwodnicy Lubska. Jest to dla gminy 
kluczowa inwestycja z uwagi na pod-
niesienie poziomu bezpieczeństwa w 

ruchu drogowym, ochrony budynków 
mieszczących się przy głównych 
trasach przejazdu, które obecnie 
w wyniku drgań powodowanych 
ciężkim transportem ulegają stałemu 
uszkadzaniu. 
Zadanie jest istotne również dla za-
pewnienia zrównoważonego rozwoju 
gospodarczego regionu. Budowa ob-
wodnicy znacznie poprawi płynność 
komunikacyjną oraz połączy Lubsko 
w dogodny sposób z siecią krajowych 
i międzynarodowych autostrad, co w 
ocenie inwestorów jest jednym z klu-
czowych kryteriów wyboru lokalizacji 
swoich działalności.

M.K.

Burmistrz Lubska Janusz Dudojć (po lewej), Radny Sejmiku Województwa 
Lubuskiego Sławomir Muzyka (po prawej).Na 23 czerwca br. planowane 
jest kolejne spotkanie u Burmistrza Lubska w ww. sprawach z udziałem 

Radnego S. Muzyki, przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

GOŚĆ RATUSZA – SŁAWOMIR 
MUZYKA RADNY SEJMIKU 
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Dobra passa Gminy Lubsko trwa!

Gmina wnioskuje o dofinansowania do różnych programów. Niekiedy spotyka się  
z odmową. Tym razem jednak los i decydenci Lubsku sprzyjali.

Gmina pozyskała kolejne dofinansowania do realizacji swoich zadań!

Prezentacja zamiatarki DULEVO 850 w czasie jej pracy

Gmina Lubsko pozyskała kolejne dofinansowania do realizacji swoich zadań

600 000 zł 
dofinansowania 
na modernizację 
oczyszczalni 
ścieków 
w Tucholi Żarskiej
Gmina Lubsko otrzymała dofinanso-
wanie w ramach Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych dla miejscowo-
ści popegeerowskich.
600 000 zł na modernizację oczysz-
czalni ścieków w Tucholi Żarskiej to 
bardzo duża pomoc finansowa!
Dzięki temu kolejne środki finansowe 
zostaną przeznaczone na inwestycje 
na terenach wiejskich gminy Lubsko.
Przypominamy, że w 2020 roku za-
kończony został remont mostu w 
Tarnowie.
Gmina pozyskała na ten cel dofinan-
sowanie w wysokości 280 000 zł ze 
środków Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnic-
two Lubsko.
W tegorocznym budżecie Gminy 
Lubsko zostały zaplanowane środki 
na wykonanie instalacji centralnego 
ogrzewania z montażem pompy ciepła 
w świetlicy wiejskiej w Mierkowie, 
a także w świetlicy/remizie OSP w 
Starej Wodzie - po 150 000 zł na każdy 

obiekt. 
Dodatkowo trwają przygotowania do 
przeprowadzenia procedury wyboru 
wykonawcy na realizację robót w za-
kresie poprawy jakości i efektywności 
oświetlenia w Lubsku i miejscowo-
ściach wiejskich. W 2021 roku prze-
widziane są do realizacji prace m.in. 
w Białkowie, Raszynie, Ziębikowie i 
Mierkowie. W kolejnych latach planuje 
się także roboty w tym zakresie w Lu-
tolu oraz Dłużku. 
Wracając do inwestycji w Tucholi 

Żarskiej informujemy, że zgodnie z 
ogłoszeniem konkursu, rządowe wspar-
cie dla gmin popegeerowskich miało 
wynieść łącznie 250 mln zł. Ostatecznie 
Rząd przeznaczył na ten cel 340 mln zł.
Zainteresowanie gmin ww. konkursem 
było bardzo duże. Każda gmina mogła 
wnioskować maksymalnie o 5 mln zł na 
maksymalnie 3 inwestycje.
Wg stanu na dzień 1 stycznia 2021 roku 
w Polsce funkcjonowało 2477 gmin, a 
przecież w wielu z nich są miejscowo-
ści, w których dawniej funkcjonowały 

PGR-y.
Wiceminister Paweł Szefernaker po-
wiedział, że liczba wniosków, która 
spłynęła w ramach naboru do progra-
mu pokazuje, jak wielkie są potrzeby. 
Zaznaczył również, że "W skali kraju 
340 mln zł to pierwszy krok w kierunku 
realizacji tych potrzeb" .
Gmina Lubsko do konkursu złożyła 3 
wnioski na 3 inwestycje. Dofinansowa-
nie otrzymała do modernizacji oczysz-
czalni ścieków w Tucholi Żarskiej.
W przypadku ogłoszenia nowych kon-

kursów, Gmina z pewnością będzie 
wnioskowała o dodatkowe wsparcie. 
Potrzeb jest nadal bardzo wiele.

M.K.

Symboliczną tabliczkę z dofinansowaniem Burmistrz Lubska Janusz Dudojć 
(na zdjęciu - w środku) odebrał z rąk Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, pełniącego również funkcję Pełnomocnika 
Rządu ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym Pawła Szefernakera (na 
zdjęciu - z lewej strony) oraz Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka (na 

zdjęciu - z prawej strony).

W poniedziałek 14 czerwca br. Burmistrz Lubska Janusz Dudojć (na zdjęciu 
– w środku) podczas spotkania w ratuszu przekazał oficjalnie informację o 
pozyskanym dofinansowaniu sołtysowi Sołectwa Tuchola Żarska Markowi 

Stępniowi (na zdjęciu - z prawej strony)oraz radnemu Rady Miejskiej w Lubsku 
Marcinowi Choińskiemu (na zdjęciu – z lewej strony), którzy od początku 

wspierali ten projekt oraz zabiegali o jego sukces.

11 520 zł dofinanso-
wania na funkcjono-
wanie Żłobka nr 1 
w Lubsku 

Gmina Lubsko po raz kolejny otrzy-
mała dofinansowanie w ramach 
rządowego programu „Maluch +” 
edycja 2021.
Wysokość przyznanej kwoty dotacji 

to 11 520,00 zł.
Dotacja przewiduje częściowe pokry-
cie kosztów funkcjonowania żłobka 
w okresie od stycznia do grudnia 
2021 roku.

M.K.

30 000 zł dotacji
w ramach programu 
Czyste Powietrze
31 maja 2021 roku Gmina Lubsko podpi-
sała aneks do porozumienia z 2019 roku 
zawartego z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Zielonej Górze w zakresie 
wsparcia przy realizacji programu prio-
rytetowego CZYSTE POWIETRZE. 
Dzięki temu, Gmina pozyska 30 000 

zł dofinansowania na uruchomienie i 
prowadzenie punktu konsultacyjno-in-
formacyjnego.
Celem działań w ramach programu 
CZYSTE POWIETRZE jest poprawa 
jakości powietrza oraz zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych poprzez 
wymianę źródeł ciepła i poprawę efek-
tywności energetycznej jednorodzinnych 
budynków mieszkalnych. 
Więcej informacji w tym temacie moż-
na znaleźć na stronie internetowej 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Zielonej Górze: 
https://www.wfosigw.zgora.pl/ 
Informacji udzielają także pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Lubsku pod nu-
merem telefonu: 68 457 62 26

M.K.

Z uwagi na obserwowane zmiany 
klimatu oraz występujące coraz czę-
ściej zjawiska ekstremalne, w tym 
długotrwałe susze, m.in. organizacje 
ekologiczne oraz naukowcy zalecają 
ograniczanie koszenia trawników na 
terenach miejskich, tj. skwerów, par-
ków, zieleńców, pasów drogowych, 
ale także przy domach. Maksymalne 
ograniczenie koszenia trawników 
korzystnie wpływa na środowisko, w 
którym żyjemy. 

Poprzez rzadkie koszenie zatrzymu-
jemy wodę w glebie i jednocześnie 
obniżamy temperaturę podłoża. W 
ten sposób eliminujemy też deficyt 
wilgotności. Dodatkowo ograniczenie 
koszenia zwiększa bioróżnorodność. 
Na niekoszonych trawnikach pojawia-
ją się nowe gatunki roślin i owadów. 
Dlatego też może warto odstąpić 

od mody, która przyszła do nas zza 
oceanu, a tam wcześniej z Wielkiej 
Brytanii i ograniczać wykaszanie 
skwerków zieleni tam, gdzie jest to 
dopuszczalne. Aby było pożytecznie i 
pięknie, warto pomyśleć o zakładaniu 
łąk kwietnych.

W takim kierunku planuje pójść Gmi-
na Lubsko, zapewniając jednocześnie, 
że wykoszenia przy drogach gmin-
nych są i będą realizowane z uwagi 
na obowiązek stworzenia warunków 
sprzyjających zachowaniu bezpie-
czeństwa ruchu.

M.K.

W ZGODZIE Z NATURĄ - OGRANICZANIE WYKOSZEŃ 
TERENÓW ZIELONYCH ORAZ ZAKŁADANIE KWIATOWYCH ŁĄK

Coraz więcej miast ogranicza 
wykaszanie traw, a przycięte trawniki 

zastępuje łąkami kwietnymi. fot. Bartosz Łapafot. Bartosz Łapa
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Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Żarach w 12 maja 
podpisał umowę z Zakładem Usług Bu-
dowlanych Robert Łukasik na IV etap bu-
dowy strażnicy w ramach inwestycji pn. 
budowa strażnicy Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką 
Ratowniczo – Gaśniczą w Żarach. Etap 
IV obejmuje zewnętrzne wykończenia 
budynków komendy, JRG i wieży, wybu-
dowanie: wiaty parkingowo – kontene-
rowej, instalacji kanalizacji deszczowej, 
instalacji gazowej zewnętrznej, instalacji 
elektrycznej zewnętrznej, instalacji 
elektrycznej wewnętrznej, kanalizacji 
teletechnicznej zewnętrznej, nawierzch-
ni utwardzonych (place, chodniki, drogi, 
zjazdy) oraz ogrodzenia terenu. Wyko-
nawca na wywiązanie się z zadania ma 
czas do 14 grudnia 2021 r.

*
14 maja odbyły się Powiatowe Obchody 
Dnia Strażaka na placu przy Komendzie 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Żarach. Uroczystość ze względu na 
sytuację epidemiologiczną jaka obecnie 
panuje miała skromny charakter. W 
uroczystości uczestniczył Zastępca Lu-
buskiego Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej, Starosta 
powiatu żarskiego oraz przedstawiciele 
władz miasta i gminy Żary. Podczas 
apelu nastąpiło odczytanie wyciągów 
z postanowień o przyznaniu odznaczeń 
oraz rozkazów o nadaniu wyższych 
stopni dla strażaków Państwowej 
Straży Pożarnej. Uroczystości odbyły 
się z zachowaniem reżimu sanitarnego. 
Komendant Powiatowy PSP w Żarach 
st. kpt. Mariusz Morawski z okazji Dnia 
Strażaka wyróżnił strażaków, mianując 
ich na wyższe stanowiska służbowe, jak 
również przyznając nagrody pieniężne. 
Minister Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji nadał srebrną odznakę „Zasłu-

żony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” dla 
Marka Świerlińskiego, brązową odznakę 
„Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożaro-
wej” dla: Piotra Breli, Marcina Jakubika, 
Zbigniewa Januszewskiego, Bogumiła 
Kowalczewskiego. Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji nadał 
stopień młodszego brygadiera dla Marka 
Świerlińskiego, starszego kapitana dla 
Stanisława Puzio. Komendant Główny 
Państwowej Straży Pożarnej nadał 
stopień starszego aspiranta dla Krzysz-
tofa Pazdana, aspiranta dla Grzegorza 
Fabiańczyka, Rafała Judyckiego. Lubuski 
Komendant Wojewódzki Państwowej 
Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. na-
dał stopień starszego ogniomistrza dla 
Krzysztofa Sienkiewicza, ogniomistrza 
dla Adriana Cecuły, Mateusza Skrzyp-
czaka, młodszego ogniomistrza dla 
Mirosława Krzywokulskiego, starszego 
sekcyjnego dla Dawida Browczukow-
skiego, sekcyjnego dla Pawła Drozdka, 
Adriana Karczewskiego, Grzegorza 
Macierzyńskiego, Macieja Maćków, Bar-

tłomieja Warężaka. Prezydium Zarządu 
Głównego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej od-
znaczyło Złotym Medalem Za Zasługi dla 
Pożarnictwa Pawła Czerniaka, Srebrnym 
Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa 
Łukasza Chwiedziuka, Piotra Zgórskie-
go, Brązowym Medalem Za Zasługi dla 
Pożarnictwa Pawła Jordana, Adama 
Łosia, Przemysława Podedwornego. 
Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Żarach mianował 
z dniem 1 maja 2021 roku na wyższe 
stanowisko służbowe p.o. Naczelnika 
Wydziału Pawła Brelę, Dowódcy zmia-
ny Pawła Maludego, Marcina Pelca, 
Zastępcy dowódcy zmiany Damiana 
Frankowskiego, Marcina Jakubika, Bo-
gumiła Kowalczewskiego, Dowódcy za-
stępu Michała Jurkowskiego, Wojciecha 
Sobczaka, Starszego operatora sprzętu 
Tomasza Habowskiego, Starszego ra-
townika kierowcę Łukasza Baneckiego, 
Łukasza Hanuszewicza, Przemysława 
Podedwornego. Komendant Powiatowy 

Państwowej Straży Pożarnej w Żarach z 
okazji Dnia Strażaka wyróżnił nagrodą 
finansową wszystkich funkcjonariuszy 
i pracowników cywilnych Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożar-
nej w Żarach oraz przyznał dodatkową 
nagrodę finansową za szczególną dba-
łość, termin realizacji powierzonych 
zadań i czynności przynoszące wymierne 
oszczędności dla Agnieszki Borowicz, 
Pawła Breli, Łukasza Chwiedziuka, 
Sebastiana Horodyskiego, Zbigniewa 
Januszewskiego, Marcina Jakubika, 
Justyny Józwy, Michała Jurkowskiego, 
Piotra Kowalskiego, Łukasza Magryna, 
Stanisława Puzio, Joanny Sokalskiej, 
Katarzyny Tomaszewskiej. Wszystkim 
odznaczonym, awansowanym i wy-
różnionym serdecznie gratulujemy i 
życzymy dalszych sukcesów.

*
15 maja Stanowisko Kierowania Ko-
mendanta Powiatowego PSP w Żarach 
o godzinie 10:53 otrzymało zgłoszenie 
o pożarze mieszkania przy ul. Tkackiej 

w Lubsku. Na miejsce pożaru zadys-
ponowani zostali strażacy z Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Lubsku 
i OSP Górzyn. Po przybyciu na miejsce 
zdarzenia pierwszego zastępu prze-
prowadzono rozpoznanie, w wyniku 
którego ustalono, że pożarem objęte 
jest mieszkanie na parterze w budyn-
ku wielorodzinnym. Działania straży 
pożarnej polegały na zabezpieczeniu 
terenu objętego działaniem ratowni-
czym, odłączeniu instalacji użytkowych, 
udzieleniu kwalifikowanej pierwszej 
pomocy osobie poszkodowanej oraz 
ugaszeniu pożaru mieszkania poprzez 
podanie jednego prądu gaśniczego piany 
sprężonej. Osoba poszkodowana została 
przekazana przybyłemu na miejsce ze-
społowi ratownictwa medycznego. Po 
ugaszeniu pożaru oddymiono wszystkie 
pomieszczenia oraz sprawdzono mierni-
kami i kamerą termowizyjną, które nie 
wskazały zagrożeń. Pożar przez ponad 2 
godziny gasiło 13 strażaków. Opr. 

M.Sienkiewicz

KRONIKA STRAŻACKA
 W GMINIE  W GMI NI E 

KRONIKA POLICYJNA
W kwietniu przeprowadzono 294 in-
terwencji zgłoszonych przez obywateli. 
Odnotowano niewielki wzrost w stosunku 
do poprzedniego miesiąca. W związku z 
podejrzeniem popełnienia przestępstwa 
zatrzymano 5 osób m.in. za rozboje, sto-
sowanie przemocy wobec najbliższych 
oraz nietrzeźwych kierujących. Ujawniono 
oraz doprowadzono 8 poszukiwanych, 
ukrywających się przed organami ściga-
nia. Do wytrzeźwienia doprowadzono 
dwóch nietrzeźwych, po zachowaniu się 
w okolicznościach zagrażających ich życiu 
i zdrowiu. Ujawniono 96 wykroczeń, z 
czego nałożono 77 mandatów karnych. 
Wykroczenia dotyczyły głównie naruszeń 
przepisów związanych ze spożywaniem 
alkoholu w miejscach publicznych oraz 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
Ponadto do Sądu Rejonowego w Żarach 
skierowano 9 wniosków o ukaranie, za wy-
kroczenia drogowe przeciwko mieniu i spo-
żywaniu alkoholu w miejscach publicznych. 
Odnotowano 198 zdarzeń drogowych. 
Dokonano ponad 50 kontroli drogowych. 
Jak zwykle jako główne przyczyny można 
wskazać nieustąpienie pierwszeństwa i 
niedostosowanie prędkości do warunków 
ruchu.

*
W jeden z majowych wieczorów dyżurny 
otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który 
miał otrzymać cios nożem w szyję i mocno 
krwawi. Pod wskazany adres niezwłocznie 
udał się patrol policji. Na miejscu zastał 
nietrzeźwego, młodego mężczyznę oraz 
jego matkę, której stan również wyraźnie 
wskazywał na spożycie znacznej ilości 
alkoholu. Okazało się, że chłopak był 
na spacerze, podczas przedzierania się 
przez krzaki podrapał się. Wystraszona 
matka nie przyjmowała od niego żadnych 
tłumaczeń i myślała, że doszło do czegoś 
złego. Opatrzony przez pogotowie pozo-
stał w domu.

*
W majową noc, w jednym z mieszkań 
mężczyzna wraz z kolega urządzili sobie 
imprezę. W jej trakcie zaczęli trzaskać 
drzwiami. Urządzili sobie taką zabawę na 
złość sąsiadom, umyślnie chcąc im do-
kuczyć. Z uwagi na bardzo późną porę, na 
miejsce została wezwana policja. Dopiero 
ukaranie ich mandatami przyniosło skutek 
i zakończyło imprezę.

*
We wtorek (18.05) po południu do dy-
żurnego lubskiego komisariatu wpłynęło 
zgłoszenie o zaginięciu 71-letniej kobiety. 
Starsza pani wyszła z domu około godz. 
13.00 w nieznanym kierunku, nie było z 
nią kontaktu. Zaniepokojony mąż rozpo-
czął poszukiwania na własną rękę, kiedy 
jednak nie przyniosły one efektu powia-
domił policję. Mężczyzna przekazał, że 
jego żona jest schorowana, nie wzięła w 
tym dniu leków i bardzo się o nią martwi. 
Policjanci z Komisariatu Policji w Lubsku 
po otrzymaniu tej informacji natychmiast 
rozpoczęli poszukiwania. Funkcjonariusze 
sprawdzali wszystkie miejsca, w których 
mogła się znaleźć oraz osoby, z którymi 
mogła się kontaktować. Przeczesywali 
ulice, stacje paliw, dworce autobusowe, 
rejon osiedli mieszkaniowych. W efekcie 
po niespełna dwóch godzinach inten-
sywnych działań, mundurowi zauważyli 
straszą kobietę na jednym z przystanków 
autobusowych. Wygląd zaginionej i to, w co 
była ubrana nieznacznie odbiegał od opisu 
przekazanego funkcjonariuszom. Okazało 
się jednak, że jest to poszukiwana 71-latka. 
Dzięki szybkiemu działaniu oraz czujności 
policjantów zaginiona kobieta w porę 

otrzymała pomoc i trafiła pod fachową 
opiekę medyczną.

*
W Dzień Matki w późnych godzinach 
nocnych policjanci wytypowali do kontroli 
drogowej samochód osobowy. Poruszał 
się on ulicami Lubska. Okazało się, że jego 
kierujący w ogóle nie posiada uprawnień 
do kierowani pojazdami. Natomiast alko-
mat wskazał, że jest w stanie po użyciu 
alkoholu. Jego zachowanie wskazywało, że 
jest pod działaniem środków odurzających. 
Dodatkowo po przeszukaniu delikwenta i 
jego pojazdu, znaleziono narkotyki w po-
staci metamfetaminy. Mieszkaniec Lubska 
trafił do policyjnego aresztu.

*
W godzinach porannych 29 maja podczas 
obchodu ulicami Lubska dzielnicowi zatrzy-
mali do kontroli samochód osobowy. Jego 
kierujący wyjaśnił, że nie ma uprawnień. 
W trakcie dalszej weryfikacji okazało się, 
że posiada dożywotni zakaz prowadzenia 
pojazdów mechanicznych. A sam jest 
poszukiwany za podobne przestępstwo 
celem doprowadzenia do zakładu karne-
go, gdzie miał odbyć karę pozbawienia 
wolności.

*
Tego samego dnia, tylko w godzinach 
wieczornych funkcjonariusze Zespołu 
Patrolowo-Interwencyjnego dokonali 
kontroli drogowej pojazdu. Okazało, się że 
kierujący miał ponad 2,5 promila alkoholu 
w wydychanym powietrzu. Ustalono, że 
przyjechał do nas z innego powiatu. Jakby 
tego było mało również posiadał zakaz 
prowadzenia pojazdu ważny jeszcze przez 
prawie 2 lata. Za popełnione przestępstwo 
grozi mu odpowiednio kara więzienia do lat 
2 i wydłużenie zakazu na kolejne lata. Do 
tego dochodzi bardzo dotkliwa grzywna.

*
Czerwcowy długi weekend również obfi-
tował w wiele wydarzeń, ale miały także 
miejsce historie z wątkiem humorystycz-
nym. Kobieta powiadomiła, że nietrzeźwy 
szwagier uderzył ja i groził śmiercią, a ona 
w odwecie pocięła mu ubrania. Skierowani 
na miejsce policjanci ustalili, że żadna 
okoliczność podana w zgłoszeniu nie miała 
miejsca. Kobieta, również nietrzeźwa, 
chciał szwagrowi zrobić na złość. Została 
ukarana 500 zł mandatem.

*
Kierujący, przemieszczający się drogą 
gminną w okolicy m. Jasień, zauważył 
leżącego na jezdni mężczyznę. Postano-
wił udzielić mu pomocy, poszkodowany 
stwierdził, że potrącił go samochód. Na 
miejsce zostały wezwane służby ratun-
kowe. Jednakże „pokrzywdzony” tym 
razem przyznał, że nic takiego nie miało 
miejsca. Nie potrafił wytłumaczyć dlaczego 
wprowadził w błąd osobę, która chciała 
mu pomóc. Za swój wybryk otrzymał 500 

zł mandat.
*

Zgłoszenie spod jednego z lubskich mar-
ketów. W godzinach wieczornych powzięto 
informację, że nietrzeźwy mężczyzna jest 
natarczywy i zaczepia klientów. Skiero-
wany na miejsce patrol policji nie zastał 
sprawcy. Ustalono, że nietrzeźwemu 
odmówiono sprzedaży alkoholu. Nie mógł 
się pogodzić z tą decyzją i zaczepiał innych 
klientów, aby kupili mu alkoholu. Gdy mu 
odmówili, wszczął awanturę. W wyniku 
penetracji miejscowości został ujawniony. 
Okazał skruchę, dlatego sprawa zakończy-
ła się 500 złotowym mandatem.

*
W poniedziałek (07 czerwca) rano do Komi-
sariatu Policji w Lubsku wpłynęło zgłosze-
nie dotyczące kradzieży kosiarki-traktorka. 
Wartość urządzenia do koszenia trawy 
pokrzywdzony oszacował na 3 tysiące 
złotych. Poinformował również, że sprzęt 
pozostawił na swojej działce i nie wie, kto 
mógł dokonać jego kradzieży. W działania 
zaangażowali się dzielnicowi. Dzięki dobre-
mu rozpoznaniu i szybkiej reakcji ujawnili 
skradzione mienie tego samego dnia na 
jednej z posesji w Lubsku. Kosiarkę ukrył 
pod plandeką zastany na miejscu 37-latek. 
Właściciel rozpoznał swoją własność, na-
tomiast podejrzany o kradzież mężczyzna 
trafił do policyjnego aresztu. Zatrzymany 
znany był policjantom, gdyż już wcześniej 
wchodził w konflikt z prawem. Usłyszał 
zarzut kradzieży, za co może mu grozić do 
5 lat pozbawienia wolności.

*
Poruszając się przede wszystkim w terenie 
zabudowanym, gdzie natężenie ruchu po-
jazdów, a także pieszych jest duże, zacho-
wajmy wzmożoną czujność i nie zapomi-
najmy o przepisach, które weszły w życie 
z dniem 1 czerwca 2021 roku. Zgodnie z 
nowymi uregulowaniami, których celem 
jest zwiększenie bezpieczeństwa, pieszy 
wchodzący na przejście dla pieszych lub już 
znajdujący się na tym przejściu, ma pierw-
szeństwo przed pojazdem. Zatem kieru-
jący muszą pamiętać o tym, że zbliżając 
się do przejścia są zobowiązani zachować 
szczególną ostrożność, zmniejszyć pręd-
kość i ustąpić pierwszeństwa pieszemu, 
znajdującemu się na tym przejściu albo 
wchodzącemu na nie. Zbyt duża prędkość 
oraz brak czujności w rejonie przejść 
może doprowadzić do tragedii. Policjanci z 
żarskiej komendy wyjaśniają okoliczności 
wypadku drogowego, do którego doszło 
we wtorek 8 czerwca w Żarach, właśnie 
z udziałem pieszej. Ze wstępnych ustaleń 
wynika, że kierująca samochodem VW 
Golf nie ustąpiła pierwszeństwa pieszej na 
pasach, doprowadzając do jej potrącenia. 
Kobieta z obrażeniami została zabrana 
do szpitala. Piesi natomiast muszą pa-
miętać, że zgodnie z nowymi przepisami 

zabrania się korzystania z telefonu lub 
innego urządzenia elektronicznego pod-
czas wchodzenia lub przechodzenia przez 
jezdnię lub torowisko, w tym również 
podczas wchodzenia lub przechodzenia 
przez przejście dla pieszych w sposób, 
który prowadzi do ograniczenia możliwości 
obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub 
przejściu dla pieszych.

*
Lubuscy policjanci prowadzą działania 
profilaktyczne, aby uświadomić nieletnich 
o możliwych zagrożeniach. To ważne tym 
bardziej, że za pasem wakacje, a podczas 
nich wiele zagrożeń. Działajmy zawczasu, 
aby nic złego im się nie stało, a wakacyjny 
czas minął pod znakiem wypoczynku, 
radości i bezpieczeństwa. Za kilkanaście 
dni kolejny rok szkolny przejdzie do historii. 
Do historii przechodzi także kolejna fala 
pandemii, która od ponad roku ograniczała 
wszystkim optymalne funkcjonowanie. To 
oznacza, że z dużo większym pragnieniem, 
entuzjazmem i zapałem podejdziemy do 
wypoczynku. W tym porywie nie może-
my zapominać o zagrożeniach, na które 
narażone są nasze dzieci. Dlatego lubuscy 
policjanci z profilaktyki i spotkań z najmłod-
szymi nie rezygnowali nawet podczas walki 
z koronawirusem. Z tym, że spotkania te 
przeprowadzane były w formie on-line. 
Teraz kontynuowane są w sposób bezpo-
średni. Nie można po prostu rezygnować 
z obszaru, który jest tak istotny z punktu 
widzenia odpowiedzialności za bezpieczeń-
stwo dzieci i młodzieży. Ale sojusznikiem 
policjantów i nauczycieli powinni być przede 
wszystkim rodzicie. To od ich codziennych 
rozmów ze swoimi pociechami zależy to, 
jaką wiedzą i świadomością będą dyspono-
wali, kiedy rodziców przy nich nie będzie. I 
kiedy przyjdzie zmierzyć się z faktycznym, 
realnym zagrożeniem. Wówczas nie ma 
miejsca na błędy, na kalkulacje. Od tego, jak 
w tym konkretnym momencie zachowają 
się nasze dzieci, zależy ich zdrowie i życie. 
Niebezpieczeństw oczywiście jest bez liku. 
Od tych tradycyjnych do cyberprzestępstw, 
które czają się w Internecie. Czym może za-
kończyć się uleganie pokusom, otwartość i 
zbyt duże zaufanie do nieznajomych? Niżej 
przedstawiamy zasady bezpieczeństwa, 
które warto wziąć sobie do serca. O czym 
należy pamiętać, aby nie dopuścić do 
zaginięcia dziecka? Małego dziecka pod 
żadnym pozorem nigdy i nigdzie nie pozo-
stawiaj bez opieki, szczególnie w obcych 
dla niego, czy zatłoczonych miejscach. 
Zatroszcz się o dobre relacje z dzieckiem. 
Nie pozwól, aby zaniedbane emocjonalnie 
uciekło lub szukało pomocy i zrozumienia 
u obcych osób, które mogą je skrzywdzić. 
Naucz swoje dziecko, aby nie podawało 
obcym osobom swoich danych – również 
samego imienia. Uczul swoje dziecko, aby 
zawsze informowało cię o tym, gdzie jest i 

o zmianie swoich planów, kiedy przebywa 
poza domem. Naucz swoje dziecko, aby 
pod żadnym pretekstem nie zbliżało się 
i nie wchodziło do pojazdu obcej osoby, 
nie odchodziło/oddalało się z nieznajo-
mym. Naucz swoje dziecko, aby zawsze 
kiedy znajdzie się w niebezpieczeństwie 
głośno krzyczało, wzywało pomocy i jeśli 
to możliwe, próbowało uciec. A teraz 5 
podstawowych kroków w przypadku za-
ginięcia dziecka. Jak najszybciej powiadom 
o zaginięciu najbliższą jednostkę policji 
– telefon alarmowy 112. Sprawdź, czy 
Twoje dziecko nie przebywa u kolegów, 
przyjaciół, sąsiadów czy u rodziny. Poproś 
o pomoc w poszukiwaniach. W przypadku 
zaginięcia małego dziecka natychmiast 
sprawdź w okolicy wszystkie miejsca, które 
mogą stanowić dla niego zagrożenie (oczka 
wodne, studzienki, kanały, ulice, miejsca 
gdzie mogą znajdować się niebezpieczne 
dla niego maszyny czy substancje). Zawsze 
miej przy sobie aktualne zdjęcie swojego 
dziecka, choćby w telefonie komórkowym 
– będzie potrzebne policji. W miarę możli-
wości zachowaj spokój, bo tylko wtedy sku-
tecznie pomożesz policji w poszukiwaniach, 
udzielając policjantom wszystkich istotnych 
informacji, które pomogą w odnalezieniu 
Twojej pociechy.

*
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

„CENTRALNA EWIDENCJA 
EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW”

 Od 1 lipca 2021r. na właścicielach 
nieruchomości ciążył będzie nowy obowiązek 
polegający na złożeniu deklaracji do cen-
tralnej ewidencji emisyjności budynków. W 
ewidencji gromadzone będą:
1) dane i informacje o budynkach i lokalach 
w zakresie:
a) źródła ciepła, w tym zasilania z sieci cie-
płowniczej, wykorzystywanego na potrzeby 
budynku lub lokalu,
b) źródła energii elektrycznej, wykorzystywa-
nego na potrzeby budynku lub lokalu w celu 
ogrzewania lub podgrzania wody użytkowej,
c) źródła spalania paliw, w rozumieniu art. 
157a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. - Prawo ochrony środowiska, o no-
minalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, 
niewymagającego pozwolenia, o którym 
mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy, 
albo zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 
ust. 1 tej ustawy.
 Deklaracje będzie można składać 
w formie elektronicznej czyli przez internet, 
albo w formie papierowej. Jeżeli chodzi o 

informacje jakie będzie zawierać taka dekla-
racja, to znajda się w niej:
1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela 
lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres 
miejsca zamieszkania lub siedziby;
2) adres nieruchomości, w obrębie której 
eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło 
spalania paliw;
3) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowa-
nych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła 
lub źródeł spalania paliw oraz o ich przezna-
czeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
4) numer telefonu właściciela lub zarządcy;
5) adres e-mail.
 Nadto właściciel nieruchomości w 
deklaracji powinien zgłosić wszystkie źródła 
ogrzewania. Trzeba bowiem w niej wskazać 
informację o liczbie i rodzaju eksploatowa-
nych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła 
lub źródeł spalania paliw, o których mowa 
odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i 
c ustawy o wspieraniu termomodernizacji i 
remontów oraz o centralnej ewidencji emi-
syjności budynków oraz o ich przeznaczeniu 
i wykorzystywanych w nich paliwach.
 W ustawie przewidziano także 
mechanizmy kontroli i weryfikacji wskazywa-

nych w deklaracji danych, w tym podawanego 
sposobu ogrzewania. Będzie to miało miejsce 
w trakcie czynności dokonywanych przez tzw. 
osoby uprawnione do wprowadzania danych 
i informacji do ewidencji, które dokonają 
inwentaryzacji budynku Będą to:
1) przeprowadzający kontrolę, o której mowa 
w art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska (okre-
ślane dalej jako: POŚ) w zakresie:
a) źródła spalania paliw o nominalnej mocy 
cieplnej mniejszej niż 1 MW, niewymagają-
cego pozwolenia, o którym mowa w art. 181 
ust. 1 pkt 1 i 2 POŚ albo zgłoszenia, o którym 
mowa w art. 152 ust. 1 POŚ;
b) spełnienia wymagań określonych w 
uchwale, o której mowa w art. 96 ust. 1 POŚ;
c) uiszczenia należnej opłaty za korzystanie 
ze środowiska, o której mowa w art. 284 
ust. 1 POŚ,
2) przeprowadzający kontrolę, o której mowa 
w art. 9u ust. 1 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach w zakresie:
a) gospodarowania odpadami komunalnymi;
b) odprowadzania nieczystości ciekłych.
3) przeprowadzający kontrolę, o której mowa 

w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. 
o Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie 
emisji gazów i pyłów wprowadzanych do 
powietrza przez przedsiębiorcę w rozumie-
niu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 
przedsiębiorców;
4) przeprowadzający kontrolę przewodów 
kominowych (dymowych, spalinowych i 
wentylacyjnych), o której mowa w art. 62 
ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. – Prawo budowlane;
5) usuwający zanieczyszczenia z przewodów 
dymowych i spalinowych, stosownie do prze-
pisów wydanych na podstawie art. 13 ust. 1 
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej.
 Jak już wspomniano na wstępie 
składanie deklaracji rozpocznie się 1 lipca 
2021 r. Od tego dnia właściciel bądź zarządca 
budynku, który już istnieje ma 12 miesięcy by 
taką deklarację złożyć. W przypadku nowego 
budynku, w którym zostało uruchomione 
źródło ciepła bądź spalania paliw, termin na 
złożenie deklaracji wynosi 14 dni od jego uru-
chomienia. Jeśli dom ma więcej niż jedno źró-
dło ciepła, będzie trzeba zgłosić wszystkie. 
Ważna informacją dla osób mieszkających w 

blokach w których jest zarządca jest to, że nie 
muszą one składać deklaracji samodzielnie, 
zarządca zgłosi wspólne źródło ciepła. Jed-
nak jeżeli w lokalu jest indywidualne źródło 
ciepła np. kominek to taką deklarację trzeba 
złożyć samodzielnie.
 Osoby, które nie złożą w zakre-
ślonym ustawowo terminie deklaracji muszą 
liczyć się z karą, bowiem zgodnie z art. 27h 
ust. 1 o wspieraniu termomodernizacji i 
remontów oraz o centralnej ewidencji emi-
syjności budynków kto, wbrew ciążącemu 
na nim obowiązkowi, nie składa w terminie 
deklaracji, podlega karze grzywny. Przy 
czym nie podlega karze, o której mowa w 
ust. 1, sprawca, który złożył deklarację po 
terminie, jeżeli złożenie deklaracji nastąpiło 
przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta powziął wiadomość o po-
pełnieniu wykroczenia. Orzekanie o grzywnie 
następować będzie na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks 
postępowania w sprawach o wykroczenia.

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.

Z okazji Dnia Strażaka wyróżniono wielu funkcjonariuszy. Pożar przy ul. Tkackiej w Lubsku gasiło 13 strażaków

Dzięki skutecznej akcji odzyskano skradzioną koparkę.



8 9M AGAZ Y N LUBS KI  NR 6/2021 (365)MAGAZYN LUBSKI  NR 6/2021 (365)

 W GMINIE  W GMI NI E 

Pod koniec maja br. ruszył remont 
cząstkowy nawierzchni bitumicznych 
dróg gminnych na terenie miasta i 
gminy Lubsko przy użyciu mieszanki 
grysu i emulsji asfaltowej modyfiko-
wanej. 
W wyniku rozstrzygniętego postępo-

wania przetargowego, wykonawcą 
ww. robót został Zakład Transportowy 
i Ogólnobudowlany Edward Karpo-
wicz z Lubska.
Realizowane prace mogą powodować 
wystąpienie utrudnień w ruchu.

M.K.

Trwają cząstkowe 
remonty dróg gminnych

Prowadzenie robót uzależnione jest od sprzyjających warunków pogodowych.

Jest to inwestycja 
Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w 
Zielonej Górze.

W wyniku przeprowadzonego 
przetargu, Wykonawcą robót 
zostało Zielonogórskie Przedsię-
biorstwo Budowy Mostów MO-

STY Sp. z o.o. z Zielonej Góry.
Wartość zamówienia wynosi: 528 
455,28 zł.
Planowany termin zakończenia 
prac: początek września 2021 
roku.
Inwestycja ta jest dla Lubska 
bardzo ważna. Z uwagi na brak 
drugiego etapu obwodnicy, duża 

część pojazdów przejeżdża przez 
centrum miasta. Remont mostu 
zapewni bezpieczeństwo ruchu 
drogowego.
Wciąż pozostają do wykonania 
remonty dróg wojewódzkich w 
mieście, jak np. ul. Wrocławska, 
czy Poznańska, jak również temat 
budowy obwodnicy

Zadania te są priorytetowe z uwa-
gi na bezpieczeństwo komunika-
cyjne, a także konieczne odcią-
żenie miasta od ruchu pojazdów, 
głównie transportu ciężkiego, 
który powoduje uszkodzenia 
przyległych do dróg budynków.

M.K.

Remont mostu na ul. Reja

Remont mostu wymógł tymczasową zmianę organizacji ruchu. 
Zmiana organizacji ruchu polega między innymi na wprowadzeniu 
oznakowania informującego uczestników ruchu o zamkniętym odcinku ulicy 
Reja (od strony Baszty, ul. Kopernika).

Co 5 lat przeprowadzane są przeglądy obiektów 
mostowych. Most w Lubsku wymagał remontu z uwagi na 

pogarszający się stan techniczny.

Trwający remont mostu 
na ul. Reja spowodował 
nasilenie ruchu przez ul. E. 
Plater. 
Zdarzają się przypadki, że kierowcy 
jadąc ul. E Plater od strony baszty w 
kierunku ul. Chopina, na krzyżówce 
skręcają w prawo w odcinek ul. jednokie-
runkowej (w odwrotnym kierunku - czyli 
włączają się do ruchu "pod prąd").
Gmina Lubsko dokonała przycięcia 
drzew, które ograniczały widoczność 
znaku drogowego wskazującego do-
zwolony kierunek jazdy. Obecnie znak 
jest dobrze widoczny.
Jadąc tą drogą, kierowcy najpierw wi-
dzą znak nakazu jazdy na wprost lub w 

lewo, następnie przed samą krzyżówką 
znak stopu.
Jak informuje zarządca drogi, oznakowa-

nie spełnia regulacje prawne wynikające 
z przepisów o ruchu drogowym, w tym 
jest zgodne z załącznikami nr 1-4 do 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych 
dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego i warunków ich umieszczania na 
drogach.

M.K.

KIEROWCO UWAŻAJ! - NIE JEDŹ POD PRĄD!
Zasady organizacji ruchu na ul. E Plater w Lubsku

Gmina Lubsko wykonała przycinkę drzew ograniczających widoczność znaku 
wskazującego dozwolony kierunek jazdy po wjechaniu na skrzyżowanie ulic E. 

Plater oraz Chopina w Lubsku.

KIEROWCO – jedź rozważnie, stosuj się do istniejącego oznakowania, 
zachowaj ostrożność i zadbaj o bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Wieża Pachołków Miejskich, zwana 
również Wieżą Bramy Żarskiej, to 
najstarsza budowla, która zachowała 
się bez zmian formy. Zbudowana 
jest z cegły, założona na planie koła, 
posiada siedem kondygnacji. Obiekt 

stanowi cenny przykład fortyfikacji 
miejskich, będąc jedyną pozostałością 
po średniowiecznych obwarowaniach 
Lubska.

Kamienno-ceglane obwarowania 

miejskie zaczęto wznosić na pocz. 
XIV w., na miejscu starszych, drew-
niano-ziemnych. Obwód murów, 
otoczony fosą i wzmocniony 16 
basztami, przepruto dwiema bramami 
- Gubińską i Żarską. 

U schyłku XV wieku wzniesiono 
wieżę przy Bramie Żarskiej. Od XVII 
stulecia obwarowania straciły na zna-
czeniu i stopniowo popadły w ruinę. 

W 1834 roku do wieży przeniesiono 
z ratusza więzienie. Miasto otrzymało 
wówczas Sąd Miejski i Rejonowy. 
Prawdopodobnie w tym okresie po-
wstała nazwa Wieża Pachołków.

W 1838 roku przystąpiono do rozbiór-
ki murów. Bramy zlikwidowano w 
1842 r., pozostawiając jedynie wieżę 
Bramy Żarskiej. 

W latach 20. XX wieku do zachowa-
nej baszty dostawiono kamienicę oraz 
przeprowadzono jej remont, zastępu-
jąc drewniane stropy żelbetowymi i 
wymieniając pokrycie dachowe na 

blaszane.
Po II wojnie światowej do lat 90-
tych przyległy do wieży budynek był 
siedzibą komendy MO, a następnie 
policji. Obecnie mieszczą się w nim 
pomieszczenia biurowe. Swoją sie-
dzibę znajdują tam również lokalne 
stowarzyszenia.

Z tarasu baszty roztacza się widok na 

starówkę miasta.
20 czerwca br. Stowarzyszenie Przyja-
ciół Ziemi Lubskiej zorganizowało po 
raz pierwszy w tym roku – po długiej 
przerwie – Dzień Otwarty Baszty.

Zapraszamy grupy zorganizowane 
do zwiedzania Baszty. Wizytę należy 
wcześniej umówić telefonicznie pod 
nr tel. 68 457 61 14.

Informacja o następnych Dniach 
Otwartych Baszty będzie wcześniej 
zamieszczana w mediach społeczno-
ściowych fb Stowarzyszenia Przy-
jaciół Ziemi Lubskiej oraz Gminy 
Lubsko.

M.K.

Widok na Lubsko z tarasu Baszty          Pachołków Miejskich

Obecnie w Baszcie swoją siedzibę znajdują lokalne stowarzyszenia  
oraz przedsiębiorcy.

Mechanizm zegara mieszczącego się 
po obu stronach wieży.

Widok z tarasu wieży na zabytkowy zamek, w którym 
mieści się obecnie Dom Pomocy Społecznej

Widok z tarasu wieży na 
zabytkowy kościół p.w. 
Najświętszego Serca 

Pana Jezusa

Obecnie na jednej z kondygnacji wieży mieści się 
wystawa zegarów z prywatnych zbiorów lubskiego 

pasjonata zegarami.

Widok z tarasu wieży na starówkę miasta, zabytkowy 
ratusz oraz kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej 

Maryi Panny

16 czerwca dzieci z klasy 
2a Szkoły Podstawowej 
nr 3 uczestniczyły w 
warsztatach "Poznajemy 
zabytki Lubska i okolic" 
zorganizowanych 
przez Magazyn Lubski i 
Bibliotekę Miasta i Gminy 
w Lubsku.

Warsztaty obejmowały część wykła-
dową i prezentację tematyczną prze-
prowadzoną przez lubskiego historyka 
Krzysztofa Kowsza oraz część prak-
tyczną- rozwiązywanie krzyżówek i 
wykonywanie prac plastycznych do-
tyczących lubskich zabytków opraco-
waną przed red. naczelnego ML Annę 
Rosińską. Zajęcia w bibliotece połą-
czone zostały z poczęstunkiem dla 
uczestników przygotowanym przez 
pracowników Biblioteki i Magazynu 
Lubskiego. Warsztaty poprzedzono 
lekcjami wprowadzającymi w temat, 

przeprowadzonymi w szkole przez 
wychowawcę klasy Urszulę Pociechę. 

Oprócz otrzymanej dawki wiedzy 
teoretycznej uczniowie 2a mieli 

okazję zwiedzić Basztę Pachołków 
Miejskich - większość z nich była tam 

po raz pierwszy-a także skorzystać z 
zaproszenia Lokalnej Grupy Działania 
- Grupa Łużycka, by dowiedzieć się, 
na czym polega działalność Stowarzy-
szenia. Mali goście dostali upominki: 
puzzle, kolorowanki, kredki i mapy 
prezentujące ważne historycznie i 
kulturowo miejsca naszego obszaru. 
Wizyta w Baszcie, po której oprowa-
dzała zwiedzających Maria Wolicka 
wywołała wiele emocji i z pewnością 
dostarczyła dzieciom niezapomnia-
nych przeżyć. Uczestnicy wyciecz-
ki mogli zwiedzić pomieszczenia 
znajdujące się w budynku, obejrzeć 
kolekcję starych zegarów i obrazy 
zdobiące ściany zabytku. To była dla 
małych mieszkańców Lubska wypra-
wa pełna wrażeń! Pozostaną po niej 
miłe wspomnienia, wiedza i wystawa 
dziecięcych prac plastycznych prezen-
tujących zabytki naszego miasta, która 
wkrótce powstanie w SP3. 

A.R.

Poznajemy naszą małą ojczyznę

Uczniowie kl.2a SP3 aktywnie uczestniczyli w warsztatach „Poznajemy zabytki Lubska i okolic”

Zwiedzanie Baszty Pachołków Miejskich było dla dzieci wielką atrakcją. To była wyprawa pełna wrażeń.
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W związku z powstaniem Centrum 
Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wy-
chowawczych Powiatu Żarskiego 
i utworzeniem czterech placówek 
opiekuńczo-wychowawczych: Po-
wiatowy Dom Dziecka nr 1 w Żarach, 
Powiatowy Dom Dziecka nr 2 w Ża-
rach, Powiatowy Dom Dziecka nr 3 w 
Lubsku i Powiatowy Dom Dziecka nr 
4 w Lubsku - 16 czerwca nad zalewem 
„Karaś” zorganizowano piknik Po-
wiatowych Domów Dziecka Powiatu 
Żarskiego. Imprezę rozpoczęła Agata 
Salamońska - Dyrektor Centrum Ob-
sługi Placówek Opiekuńczo-Wycho-
wawczych Powiatu Żarskiego, witając 
zebranych i zapraszając do aktywnego 
uczestnictwa. Głos zabrała wicesta-
rosta Powiatu Żarskiego Małgorzata 
Issel, przypominając, że to właśnie 
obecny Burmistrz Lubska Janusz 
Dudojć, w poprzedniej kadencji sa-
morządowej pełniący funkcję Starosty 
Żarskiego rozpoczął i kontynuuje 
szeroki zakres inwestycji w celu stwo-
rzenia nad zalewem „Karaś” perełki 
rekreacyjno-turystycznej. Burmistrz 
Lubska Janusz Dudojć podziękował 
za zaproszenie na piknik i potwierdził, 

że cały czas prowadzone są intensyw-
ne działania, związane z rozbudową 
infrastruktury wokół zalewu. Wice-
starosta Małgorzata Issel przekazała 
na ręce Dyrektor Agaty Salamońskiej 
torby z gadżetami dla wszystkich 
podopiecznych. Współorganizatorzy 
przygotowali wiele atrakcji. Były gry 
i zabawy, malowanie twarzy i tatuaże, 
dmuchany zamek, rowerki wodne, 

przejażdżki rowerami wokół zalewu, 
zabawy z chustą animacyjną, bańki 
mydlane i zumba, popcorn i wata cu-
krowa. Wszystkie propozycje cieszyły 
się bardzo dużym zainteresowaniem. 
Nie zabrakło dań z grilla, bigosu, 
smalcu, swojskiego chleba i mało-
solnych ogóreczków oraz słodkości, 
przygotowanych przez pracowników 
domów dziecka. Dopisała również 

pogoda. Inicjatorzy pikniku dziękują 
Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Lubsku Robertowi Ściłbie oraz 
Ryszardowi Gawrychowi za moż-
liwość  skorzystania z obiektu oraz 
sprzętu wodnego, Piekarni Wiejskiej 
w Górzynie za przekazanie dzieciom 
smakowitych pączków. Dziękują rów-
nież Krzysztofowi Śladowskiemu za 
oprawę muzyczną, Julicie Grębowiec 

za wspaniałą i energiczną zumbę, pra-
cownikom i uczestnikom Warsztatów 
Terapii Zajęciowej za przygotowanie 
smacznego popcornu i słodkiej waty, 
a wychowankom biorącym udział 
w projekcie Erasmus+ „Kaffe zum 
Glück – Kawa na szczęście” za 
serwowanie przepysznej kawy dla 
zaproszonych gości.

M.Sienkiewicz

PIKNIK INTEGRACYJNY

Przejażdżki rowerami wodnymi cieszyły się dużym zainteresowaniem.Podczas pikniku odbywały się zabawy integracyjne.

Gości powitała Dyrektor Centrum Agata Salamońska. W pikniku uczestniczyli: wicestarosta Małgorzata Issel i Burmistrz 
Janusz Dudojć.

W imprezę włączyły się Warsztaty Terapii Zajęciowej.

 Od dwóch czy trzech lat jestem 
nękany przez bliższych i dalszych 
znajomych z Facebooka prośbami 
o głosy w plebiscytach organizo-
wanych przez gazety (najczęściej 
dzienniki i tygodniki ukazujące 
się na terenie całego kraju). Owe 
plebiscyty mają za zadanie wyło-
nić tak zwane osobowości roku w 
takich dziedzinach jak: działalność 
społeczna i charytatywna, polityka 
samorządowość i społeczność lokal-
na, kultura, biznes i nauka. Zapewne 
oddałbym głos albo dwa na jednego 
czy drugiego bliższego, czy dalsze-
go znajomego, jednak moja stara 
Nokia służy mi jedynie do rozmów 
telefonicznych i sms-y wysyłam 
tylko w ekstremalnych sytuacjach. 

Jednak zaciekawiło mnie, dlaczego 
tak wiele, bez wątpienia wartościo-
wych, osób ma ogromne ambicje 
okryć się chwałą osobowości roku 
i o co w tym wszystkim chodzi, bo 
za bardzo nie wiedziałem, choć od 
dawna wiem, że gdy nie wiadomo 
o co chodzi, to chodzi o pieniądze. 
Więc przyjrzałem się bliżej takowe-
mu plebiscytowi organizowanemu 
przez jeden z dzienników ukazujący 
się w zachodniej Polsce i nie musiał 
być to wcale Dziennik Zachodni. 
Organizatorzy plebiscytu dokładnie 
informują w instrukcji, jak pozy-
skiwać głosy wykorzystując przede 
wszystkim portale społecznościowe, 
a nawet podkreślają, że najlepiej je 
pozyskać od rodziny i znajomych. 

Warto tylko dodać, że głosowanie 
odbywa się za pomocą sms-ów tak 
zwanych Premium, których koszt 
wynosi 2,46 złotego. Jak zauważy-
łem, liderzy rankingu mają do kil-
kuset do nawet kilku tysięcy głosów. 
Rekordzista, włodarz wice powiato-
wego miasteczka zebrał ich niemal 
osiem tysięcy. Łatwo policzyć, że 
tytuł osobowości roku kosztował 
go ponad szesnaście tysięcy (Tu 
zapewne swoją robotę w godzinach 
pracy zrobili podlegli mu urzędnicy, 
którzy ze służbowych komórek 
połechtali niedowartościowane ego 
swojego zwierzchnika, a mieszkańcy 
pokryli koszt całej zabawy ze swoich 
podatków). Już ta kwota zapewne 
wystarczy na zorganizowanie gali i 

wykonanie efektownych statuetek, 
które ozdabiając gabinety zdobyw-
ców podniosą ich prestiż w oczach 
odwiedzających gości, w czasie gdy 
właściciele zagranicznych koncer-
nów prasowych będą liczyć nieba-
gatelne zyski zarobione na głupocie 
i próżności niedowartościowanych 
polskich obywateli.
Zastanawiając się, skąd tyle próżno-
ści wśród kandydatów na osobowo-
ści i naiwności wśród głosujących, 
zapytałem się Beatrycze, czy w 
przyszłym roku nie chciałaby wystar-
tować w takowym plebiscycie, może 
zostałaby osobowością w kulturze 
lub działalności społecznej. Odpo-
wiedziała, że uznanie się zdobywa, a 
nie kupuje. No i bardzo dobrze- od-

powiedziałem z entuzjazmem głosie 
w stylu mojego nieodżałowanego, 
mentora z Gubina. -Bo zapewne 
przełamałbym się co do wysyłania 
SMS-ów i wysłałbym na ciebie 
kilkadziesiąt kop. Zapewne znacznie 
by to nadszarpnęło nasz domowy 
budżet , a na wymarzoną wyprawę 
w góry pieniądze musiałbym poży-
czać od kolegów, których z roku na 
rok mam coraz mniej, ale czego się 
nie robi dla kogoś, kogo się kocha. 
A do tego zapracowałbym na miano 
debila roku. Jakie to szczęście, że bóg 
postawił przy mnie mądra kobietę - 
pomyślałem licząc pieniądze, które 
zaoszczędziłem, nie biorąc udziału 
w targowisku próżności.

Bożygniew Gralicki

Targowisko próżności, czyli jak nie zostałem debilem roku.

 LUDZI E,  WYDARZENI A  LUDZIE,  WYDARZENIA 

Pogłębiająca się polaryzacja społe-
czeństw jest jednym z efektów prze-
ciągania liny z prawej strony na lewą 
stronę. Zabawa, często towarzysząca 
ludziom podczas letnich festynów, 
przybrała nader poważny charakter. 
Do tego stopnia poważny, że podanie 
ręki, tym, którzy upadli przez tych, 
którzy stoją o własnych siłach, jest od-
bierane za obrazę. Gdzie się podział 
niewinny duch zabawy? Architekci 
nowej rzeczywistości zapomnieli, że 
zabawa jest nieodłączną częścią życia 
człowieka, a radość z uczestniczenia 
w niej jest stanem pożądanym i natu-
ralnym ludzkiej naturze.
      Zabawę zamieniono nam w ta-
nią rozrywkę, z góry zakładając, że 
człowiek nie udźwignie intelektualnej 
zabawy. Jest zbyt głupi? Nieoczyta-
ny? Niewyedukowany? Dlaczego 
architekci nowej rzeczywistości nie 
stawiają nam wyżej poprzeczki? 
Czyżby nie zależało im na naszym 
rozwoju? Obserwując otaczającą 
mnie rzeczywistość mam nieodparte 
wrażenie, że coraz bardziej promuje 
się, ba- celebruje się słabości. 
Zacznijmy od edukacji. Od lat ob-
serwuję galopujący przyrost prze-
różnych schorzeń czy dysfunkcji, 
których nazwy czasem przytłaczają. 
I tak mamy dzieci i młodzież skażone 
ADHD, dyslekcją, dyskalkulią, dys-
praksją, dysgrafią, dysortografią… Na 
uczelniach wyrastają nowe kierunki 
studiów, żeby nadążyć kształcić na-
uczycieli, pedagogów, którzy będą w 
stanie sprostać pracy w chorej szkole. 
Szkole, która próbuje  znaleźć rozwią-
zania na złożoność tych problemów. 
System nakazuje indywidualizowanie 
nauczania, dostosowywanie wyma-
gań do indywidualnych możliwości 
dziecka, nauczyciel dwoi się i troi, by 
w czasie 45 minut, a obecnie zdalnie 
zindywidualizować pracę dwudzie-

stu kilku podopiecznym, by potem 
system ignorując cały trud i wysiłek 
wrzucił wszystkich uczniów do 
jednego worka, nakazując dzieciom 
zdawanie tego samego egzaminu. 
Człowieka ogarnia bezradność. Czuje 
się jak Syzyf. Tylko za co ta kara? Nie 
przypominam sobie, by nauczyciel 
kiedykolwiek chwalił się tym, że pił 
nektar i jadł ambrozję z pańskiego 
stołu. A następne pokolenia? Cóż, 
nie muszą umieć pisać i czytać. Te 
umiejętności zostały już zastąpione 
urządzeniami technicznymi. A co z 
czytaniem poezji? Co z rozumieniem 
tego, co między wierszami? 
Proces dewaluowania nauki w oczach 
społeczeństwa trwa w najlepsze. Po 
co nam wiedza, po co naukowcy? 
Dziś byle celebryta staje się eks-
pertem w każdej niemal dziedzinie. 
Ludzie zapatrzeni w ekrany nie 
odróżniają faktów od opinii. Bez-
krytycznie przyjmują cudze zdanie 
za pewnik i wygłaszają je przy stole, 
uświadamiając resztę biesiadników 
do swoich, czyli cudzych racji. I try-
umf przemawiającego trwa do chwili, 
gdy padnie pierwsze pytanie. Wtedy 
w jego oczach pojawia się lęk, bo oto 
ktoś oczekuje, że on będzie wiedział. 
Wtedy on staje się pretensjonalny, 
by ukryć fakt, że nie ma bladego 
pojęcia o tym, że tylko powtórzył 
to , co usłyszał i nic więcej za tym 
nie stoi, żadna wiedza, żadna głębia. 
Potem przyjmuje autorytatywny ton. 
Mówi co raz głośniej, a z tonu, jakim 
wygłasza zasłyszane banały, przebija 
co raz więcej agresji. I strach, strach, 
by jego niewiedza, jego niekompe-
tencja, jego pustka intelektualna nie 
zostały zdemaskowane. Ostatecznie, 
jak pisze Aleksander Nalaskowski 
w książce „Wielkie zatrzymanie. Co 
się stało z ludźmi”, jego „celem jest 
udowodnić, że niczego się nie boi, 

ponieważ tak naprawdę wszystko 
napawa go śmiertelnym strachem.”.
Już nie radość, ale strach towarzyszy 
przeciąganiu liny z lewej na prawą, 
czy z prawej na lewą. Strach przed 
upadkiem, przed porażką. Z jednej 
strony proletariat i rozdawnictwo 
pokazywane jako zmiana dystrybu-
cji dóbr, z drugiej kapitalizm i jego 
pazerność. Brak rzeczowej dyskusji 
na argumenty. Zamiast niej wojna i 
pogłębiająca się polaryzacja z jed-
noznacznym wskazaniem na tych, 
którzy są po stronie dobra i tych, co po 
stronie zła. Obrońcy uchodźców prze-
ciw ksenofobom i rasistom, obrońcy 
kobiet przeciw męskim szowinistom, 
obrońcy homoseksualistów prze-
ciw homofobom, obrońcy zwierząt 
przeciw tym, którzy jedzą mięso, 
itd. A przecież wszyscy jesteśmy 
ludźmi. Takimi metodami architekci 
budują nowy ład. Ktoś powie, że 
wszystko odbywa się pokojowo. 
Lina, którą przeciągają nie zabija. A 
jednak jesteśmy świadkami śmierci. 
Umiera indywidualność, mały biznes, 
kreatywność, prywatna własność, 
wolność!
Pokazuje się nam świat chory, słaby i 
buduje utopijny obraz rzeczywistości, 
w której człowiek będzie wolny od 
słabości dzięki technologii, dzięki 
sztucznej inteligencji, który nie będzie 
musiał szukać rozwiązań, ale dostanie 
je gotowe, by mógł wybrać, to, co 
system mu podpowie, uznając to za 
najlepsze rozwiązanie. Słabość stała 
się bardziej realna niż siła. A przecież, 
żeby przetrwać potrzeba siły. Mimo 
wszystko to wciąż od nas zależy czy 
wybierzemy drogę bohaterów książki 
Jules’a Verne’a „Tajemnicza wyspa” 
czy pójdziemy tropem „ Władcy 
much” Williama Goldinga. Mimo 
wszystko, nadal mamy wybór.

Renata Diaków

Audiatur et altera pars
Grażyna Rozwadowska-
-Bar – poetka.
Urodziła się w 1959 roku 
w Żarach. Debiutowała 
wierszem na łamach Słowa 
Żarskiego w 1979r, druko-
wała w Nadodrzu, Głosie z 
Regionów, Radarze, Argu-
mentach, Pro Libris oraz 
antologiach poetyckich.
Wydała książki poetyckie: 
Zapraszam do domu ( Zie-

Pod skrzydłami Łużyckiej Euterpe (12) 

stare fotografie
drżącą dłonią otwierasz
album czarno-białych wspomnień

tamte uśmiechy gesty słowa
myślałeś… nie wrócą

ty, który wyjeżdżałeś
do innych miast i domów
chodziłeś dumny pod innym niebem
głupcy mówili ci, że lepszym
czytałeś Sartre’a, Kartezjusza czasami 
Platona
sprzeczałeś się z profesorami świata i 
z Bogiem

nocami sączyłeś kwaśne wino
rano zapominałeś sny o powrocie

dotykasz z czułością stare fotografie
obrazy bez ram
z twarzami, których już nie będzie
w żadnej innej pamięci

…pisałeś:
że stojąc pośrodku wielkiego miasta
wśród obcych okien i murów
poczułeś jak w twoim mieście
na wieży gotyckiego kościoła
dzwon dzwoni na anioł pański

teraz
suchy kwiat
w album kładziesz.

portret z pamięci
jak trudno przypomnieć sobie
blask oczu
tyle lat gasły otulone bólem
jak trudno przypomnieć sobie
ciepło dłoni
tamte dni na zawsze wybieliły
czas z dat i minut

pamiętam
robiłam zastrzyk

strach trząsł moje ręce
z cierpliwością anioła
czekałeś aż lekarstwo rozpuści ból
sen ukołysze pergaminowe ciało

w ciszy czekania
zrozumiałam, że już
nie obchodzi cię słońce i deszcz
śpiew ptaków i wiatru powiew
zapach obiadu kolor firanek

twój świat tato
zamykał się w tobie

i nawet ja
zostałam po drugiej stronie
z twoim portretem w pamięci.

* * *

idę do ciebie...
przedzieram się przez zachwyt poranka
promienie na szybie tańczące
wąskie ulice Wenecji i śpiew gondolierów
rozchylam firanki gołębiego krzyku
po drodze w falach Adriatyku zbieram
ciche opowieści o cierpieniu i łzach burzy
na plaży w Saint Tropez biorę w palce 
kamyki
czarne jak oczy dziewczyny z płótna 
Modiglianiego
zimne jak wolność samotne jak limba
stojąca na drodze do Czarnego Stawu
idę do ciebie miasto tam gdzie dom mój
idę przez kartki książek ciągle ciepłe
oddechem pisarzy umarłych i tych jeszcze 
żywych
którzy jak ja zagubieni błądzą pytają
i dziwią się że odpowiedź
to kolejny znak zapytania

a róże pachną wszędzie tak samo
jak dotyk anioła
sens życia człowieka.

lona Góra 1997), Nie lubię 
zegarów ( Zielona Góra 
2000). Od 1998r członkini 
ZLP . Mieszka w Żarach.

ABW
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Cecylia Tęciorowska: - Zadzwonił 
do mnie Marek Sienkiewicz i mówi 
– „Wiesz, że w tym roku obchodzimy 
30 rocznicę powstania Magazynu 
Lubskiego?” Oczywiście, wiem. 
Pamiętam, jak wyjątkowo skromnie 
zaznaczony był jego srebrny jubileusz. 
Czego zatem możemy się spodziewać 
na 30-te urodziny? „Pandemia krzy-
żuje plany wszystkim wokół, więc 
obecnie o spektakularnym przedsię-
wzięciu nie ma mowy” - kontynuował 
Marek. „Ale co się odwlecze, to nie 
uciecze. Chcemy zatem przestawić 
w kolejnych numerach wspomnienia 
współtwórców gazety, czyli również 
nas dziennikarzy. Jest prośba, żebyś 
napisała o tych latach, w których byłaś 
członkiem redakcji. Okej?”
W takiej oto sytuacji postawiona, po-
stanowiłam odkurzyć swoją pamięć, 
która - co oczywiste - z upływem 
czasu staje się oporna i często zawo-
dzi. Siadając do pracy pomyślałam, że 
skoro rwie się nić pamięci i pęka 
łańcuszek wspomnień (och, jak po-
etycko ubrałam prozę rzeczywistości!) 
to muszę porzucić koncepcję chrono-
logii zdarzeń, a zaufać tym wspomnie-
niom, które przykurzone leżą gdzieś 
w zakamarkach ułomnej pamięci. 
Mimo tego zastrzeżenia, nie mogę 
przecież nie zacząć od momentu - jak 
to się zaczęło. Otóż do współpracy z 
Magazynem Lubskim nakłoniła mnie 
nieodżałowana śp. Ewa Żylińska. 
Trochę się wahałam. Ewa zaprowadzi-
ła mnie do siedziby gazety. Tam po-
znałam uroczą kopalnię wiedzy Halin-
kę Drobniak, która od lat sekretarzo-
wała gazecie. Potem poznałam bardzo 
sympatycznego naczelnego Ryszarda 
Sibińskiego i tak to się zaczęło. W 
lutym 2014 roku napisałam swój 
pierwszy tekst. Jaki był temat mojego 
dziennikarskiego debiutu, nie pamię-
tam, ale nieoceniona życzliwość Ha-
linki, miła i twórcza atmosfera zespo-
łu przekonały mnie do tej pracy. Od 
początku było wiadome, że nie będę 
pisać o sporcie, ekonomii, gospodarce, 
miejskiej infrastrukturze itp., ale o 
tym, na czym się po prostu znam, 
czyli oświacie, kulturze oraz o życiu 
społecznym ludzi z Lubska i gminy. 
Poza tym, te obszary życia były i są 
mi bliskie również emocjonalnie. Te-
raz napiszę coś bardzo osobistego. 
Lubię ludzi. Lubię przyglądać się im 
w odświętnych, ale jeszcze bardziej w 
codziennych sytuacjach, lubię z nimi 
rozmawiać. Zakupiłam zatem dykta-
fon (w tym momencie w redakcji 
chyba takowego nie było) i byłam 
gotowa do ewentualnych wywiadów. 
Pierwszą, zarejestrowaną na taśmie 
rozmowę przeprowadziłam, co poczy-
tuję sobie za zaszczyt, z Agnieszką 
Olejnik, teraz znaną i popularną pisar-
ką, którą jako pierwsza „odkryłam” w 
Lubsku, upubliczniając jej pisarski 
debiut. Gwoli prawdy, przypadkowo 
usłyszałam o niej w TV śniadaniowej, 
gdzie redaktor Rogalska przedstawia-
ła ją jako pisarkę i kreatorkę kulinarną. 
Nazwisko - Agnieszka Olejnik z Lub-
ska - poderwało mnie do góry. Szybko 
ustaliłam, że to nauczycielka Szkoły 
Podstawowej numer 1. Udało mi się 
zaprosić ją na spotkanie, które było 
bardzo miłe i owocne. W efekcie uka-

zał się w Magazynie Lubskim artykuł, 
o ile dobrze pamiętam zatytułowany 
„Mamy w Lubsku najprawdziwszą 
pisarkę” (ze zdjęciem tej pięknej ko-
biety). Ze wspomnień, które stanowią 
dla mnie osobistą satysfakcję jest po-
znanie reżysera filmowego Bartosza 
Kruhlika. Ta historia przypomina 
trochę tę dotyczącą A. Olejnik. Rów-
nież przypadek sprawił, że trafiła w 
moje ręce kaseta z krótką etiudą filmo-
wą pt. „Jutro”. Bardzo wzruszyła mnie 
opowiedziana w filmie historia, jak się 
później dowiedziałam, również ro-
dzinnie bardzo osobista. Starałam się 
czegoś dowiedzieć o autorze tego fil-
mu. Lubsko jest małym miastem, lu-
dzie się tu znają. Dotarłam do uroczej, 
bardzo kobiecej mamy Bartka. Ułatwi-
ła mi osobiste spotkanie z synem, 
ponieważ Bartek ze względu na obo-
wiązki zawodowe nie wybierał się do 
Lubska. A zatem ja wybrałam się do 
Warszawy. Oczywiście dyktafon zare-
jestrował prawie dwie godziny rozmo-
wy. Po powrocie napisałam tekst (ze 
zdjęciem przystojnego reżysera) i o ile 
mnie pamięć nie myli - ze zwieńcze-
niem: ... „zapamiętajcie to nazwisko, 
bo będzie o nim głośno”... No i co? Po 
trzech latach i wielu w międzyczasie 
artystycznych dokonaniach - stało się. 
Bartek Kruhlik zdobył główną nagro-
dę na festiwalu w Gdyni za film „Su-
pernova”. Prasa ogólnopolska określi-
ła reżysera jako objawienie 2019 roku. 
Pochwalę się przy okazji. Byłam za-
proszona na premierę tego filmu. 
Spotkałam się wówczas z rodzicami 
reżysera, którzy przyjechali z Lubska 
i - jak widziałam - również udzielali 
wywiadów, zainteresowanym war-
szawskim dziennikarzom. Pisząc o 
tych dwóch historiach miło mi humo-
rystycznie odnotować, że mogłam być 
„zwiastunem” (w naszym lokalnym 
środowisku) startu rodzącego się „Do-
bra Narodowego” w postaci Pisarki i 
Reżysera! Mój dyktafon nie był wy-
korzystywany na co dzień, częściej 
bywałam na masowych imprezach 
lokalnych w Domu Kultury, w szko-
łach, placówkach oświatowych i 
opiekuńczych, organizacji społecz-
nych, ale też bohaterów swoich tek-
stów znajdowałam na ulicy. Dosłow-
nie pamiętam taką sytuację. Pod 
Basztą spostrzegłam starszą panią, 
trzymającą rower. Zwróciła moją 
uwagę jej niezwykła sprawność fizycz-
na. Rozejrzała się, wsiadła na swój 
pojazd i „pedałowała” jak Szurkowski. 
Stojąca obok kobieta na mój komen-
tarz o tej sytuacji powiedziała: „a, to 
pani Regina Kozakiewicz”. Pomyśla-
łam, że muszę ją poznać. Opracowaną 
wcześniej metodą „po nitce do kłębka” 
skontaktowałam się z jej córką. Umó-
wiona w domu bohaterki wywiadu, 
podjęta ciastem i herbatą, spędziłam 
dwa miłe spotkania. Efektem były (w 
dwóch numerach) teksty o niezwy-
kłych ludzkich losach. Pani Regina tuż 
po wojnie była pielęgniarką w nieby-
wale trudnych czasach. Pracowała w 
tym zawodzie pół wieku i nic jej nie 
załamało ani zawodowe, ani osobiste 
ciężary. A jej aktywność, uprawa 
działki, kwiatów, krzewów, sprawne 
poruszanie się rowerem w wieku 94 
lat dowodzi, że tacy ludzie są dla nas 

przykładem niezwykłego hartu, wital-
ności, pracowitości, dodając nam 
otuchy w codziennym kieracie życia. 
Dlaczego nigdy im o tym nie mówi-
my? Nie wiem czemu, ale nie robimy 
tego. Pani Regino, mam nadzieję że 
Pani żyje (z moich wyliczeń wynika, 
że obchodzi Pani 97 urodziny). Chcia-
łabym powiedzieć, że jest Pani dla nas 
ważniejsza niż się komukolwiek wy-
daje. Moje dziennikarskie wizyty by-
wały sporadyczne, jednorazowe, ale 
były też bardzo częste, rzec by można 
regularne. Byłam zapraszana na 
wszystkie dziejące się wydarzenia 
kulturalne, artystyczne, wychowawcze 
m.in. w Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym. Efekty pracy energicznej 
dyrektor Elżbiety Maćko i Jej wspa-
niałego, kreatywnego zespołu nauczy-
cieli zawsze mnie zaskakiwały czymś 
nowym, oryginalnym i efektywnym 
wychowawczo. Doceniałam też dzia-
łania Warsztatów Terapii Zajęciowej i 
pisałam o nich, również bardzo pozy-
tywnie. W Magazynie Lubskim za-
mieszczałam dużo i często, wiadomo-
ści, informacje i oceny imprez, wyda-
rzeń w Lubskim Domu Kultury. 
Szczególnym wydarzeniem były 
Koncerty Galowe Młodzieży Niepeł-
nosprawnej. Pisałam o przebiegu po-
bytu tej młodzieży w czasie czterech 
dni przed koncertem, rozmawiałam z 
wolontariuszami, przeprowadzałam 
rozmowy z aktorkami - Joanną Bro-
dzik, Darią Widawską oraz szefem 
całego przedsięwzięcia Lechem Kry-
chowskim. Nie zdążyłam przedstawić 
w Magazynie Lubskim pojedynczych 
wizytówek wszystkich znajomych z 
grupy plastycznej „Halszki”. „Dostą-
piły tego zaszczytu” tylko dwie Halin-
ki, Jola i Wojtek. Wybaczcie. W tym 
miejscu chcę poświęcić trochę uwagi 
mojemu koledze Krzysiowi Bagiń-
skiemu, który towarzyszył mi prawie 
zawsze w charakterze fotoreportera 
działań i zdarzeń naszego lokalnego 
środowiska. Ja pisałam, Krzysztof 
fotografował. I wychodziło to zawsze 
dobrze, bo Krzysztof Bagiński znał się 
na tym fachu jak mało kto. Z senty-
mentem wspominam też z pasją opi-
sywane Koncerty Muzyki Kameralnej 
i Organowej, które odbywały się co-
rocznie w naszej, pięknej gotyckiej 
Świątyni N.N.M.P. Prowadził je zna-
komicie profesor J. Markiewicz. 
Czekałam na sierpień, na niecodzien-
ne, niezwykłe przeżycia. Razem z 

Cecylią Kiełbratowską jeździłyśmy 
również do Forstu, bo i tam odbywały 
się te wspaniałe muzyczne misteria. 
Wiecie co, Szanowni Czytelnicy? 
Wspominając te często wspaniałe 
spotkania, zdarzenia, w których 
uczestniczyłam w swoim „dziennikar-
skim życiu” uświadomiłam sobie, że 
nasze miasteczko wcale nie jest nudne! 
Wiele się tu dzieje! A przecież nie o 
wszystkim pisałam, bo nie we wszyst-
kim uczestniczyłam. Te duże i małe 
cuda ubarwiają życie, które toczy się 
swoim trybem wszędzie, w dużych i 
małych miastach. Mówię to z pełnym 
przekonaniem, bo mieszkam teraz w 
bardzo dużym mieście. No cóż. Wspo-
mnienia nie zwrócą minionego czasu, 
ale nostalgia towarzyszy mi zawsze, 
kiedy przypominam sobie to, co było... 
Kończąc ten wyimek wspomnień z 
tego pięcioletniego dziennikarskiego 
życia mam świadomość, że o wielu 
ważnych, istotnych zdarzeniach, o 
wielu cudownych ludziach nawet nie 
napomknęłam. Przepraszam. Ktoś 
kiedyś powiedział, że wspomnienia to 
skarb, ale trzeba umieć je odkurzać. A 
ja w odkurzaniu jestem niestety kiep-
ska, bo i odkurzacz mam stary...

Marek Sienkiewicz: - Zaraz, jak to le-
ciało… pamiętasz była jesień, a może 
lato, nie, to jednak nie tak… Spróbuję 
jeszcze raz… czterdzieści lat minęło, 
zaraz, gdzie tam – dwadzieścia – o, 
to się zgadza… Oczywiście nie pa-
miętam dokładnie, kiedy to było, ale 
zapewne uczestniczyłem w imprezie 
podsumowującej 10-lecie istnienia 
Magazynu Lubskiego. A teraz na po-
ważnie. Przeczytałem któreś z wydań 
gazety i coś mnie tknęło, w końcu 
nazwisko zobowiązuje (jednak znowu 
żart). Postanowiłem coś tam napisać i 
napisałem. Teksty były ogólne i nie po-
ruszały lokalnej rzeczywistości (potem 
tego rodzaju felietony - po akceptacji 
kolegium redakcyjnego - ukazywały 
się cyklicznie pod hasłem „Za a nawet 
przeciw”). Ale od początku. Wchodzę 
do redakcji Magazynu, która mieściła 
się wówczas w budynku Urzędu Miej-
skiego przy ul. Powstańców Wlkp. 
Pamiętam, że była tam oczywiście 
sekretarz redakcji Halinka Drobniak 
i Ewa Żylińska (zapewne pracowały 
nad zredagowaniem jakiegoś tekstu 
lub przepisywaniem tekstu Ewy). Po-
kazałem, co miałem i już. Poproszono 
mnie, abym przyszedł na najbliższe 
spotkanie kolegium redakcyjnego. I 
przyszedłem. Oprócz Halinki i Ewy 
był redaktor naczelny Rysiu Sibiński, 
Bogdan Kędziora, Krzysztof Bagiński 
i Adam Wierzbicki. Widzę to jak przez 
mgłę, ale kojarzę, że rozmawialiśmy o 
tekstach, że trzeba pisać o lokalnych 
wydarzeniach, ludziach a nie o ogól-
nikach. Powiedziałem, że spróbuję 
i - choć nie miałem dużej wiedzy o 
lokalnej materii - dano mi szansę. Po 
jakimś czasie stałem się ogniwem re-
lacjonującym m.in. przebieg sesji rady 
miejskiej. W kolejnych latach coraz 
bardziej angażowałem się w tworze-
nie Magazynu. Faktem jest, że obszar 
moich dziennikarskich zainteresowań 
się poszerzał. Nie stroniłem od imprez 
kulturalnych, rozmów biznesowych, 
spotkań autorskich, imprez okolicz-

nościowych w różnych instytucjach, 
szkołach czy przedszkolach. Dzięki 
temu poznawałem coraz bardziej 
lokalne realia życia społeczno-go-
spodarczego, poznawałem konkretne 
osoby, nawiązywałem nowe kontakty. 
A życie toczyło się dalej… Teraz chcę 
wspomnieć o swoich współpracow-
nikach. Rysiu Sibiński, który przyjął 
mnie do grona kolegium redakcyjnego 
był profesjonalistą, z bardzo dużym 
doświadczeniem dziennikarskim. Na 
co dzień mieszkał w Gubinie i właśnie 
dlatego pozwalał nam na sugerowanie 
tematyki prezentowanych w po-
szczególnych wydaniach artykułów. 
Halinka Drobniak, sekretarz redakcji 
(to była dla niej nie tylko praca, ale 
również misja), związana z gazetą 
w zasadzie od początku, ale przede 
wszystkim człowiek wielkiego serca, 
oddany swoim bliskim. Halinka jest 
tak zwaną osobą „do rany przyłóż”. 
Często rozmawiała ze mną o sprawach 
nie tylko związanych z redagowa-
niem gazety, ale po prostu z życiem. 
Słuchała i pomagała. Od kilku lat 
jest na emeryturze. Myślę, że mogę 
nazwać Halinkę moją Przyjaciółką. 
Ewa Żylińska, nauczycielka i wycho-
wawczyni, moja mentorka, osoba o 
twardym charakterze, w jakiś sposób 
bezkompromisowa podczas kolegów 
redakcyjnych. Utrwalona w swoich 
poglądach. Pomogła wielu ludziom 
bezinteresownie np. przy tworzeniu 
prac dyplomowych, promowała kultu-
rę, sztukę i oddanych jakiejś sprawie. 
Kochała swoich bliskich, ciągle o nich 
wspominała, jej odejście to wieka 
strata. Przez kilka lat wspaniale zastę-
powała Ewę (jeśli mogę użyć takiego 
sformułowania) Cecylia Tęciorow-
ska, której wspomnienia właśnie w 
tym numerze prezentujemy. Bogdan 
Kędziora, dla którego oprócz rodziny 
sport był drugą stroną życia. Zawsze 
zaangażowany, zawsze przygotowany, 
tworzący kronikę policyjną, którą 
staram nadal prowadzić. Jego odej-
ście było dla nas wszystkich ciosem. 
Bogdan był twórcą kontynuowanego 
przez Irka Gumiennego plebiscytu 
na Najlepszego, Najpopularniejszego 
Sportowca (zresztą Irek jest obecnie 
nieoceniony w prezentowaniu relacji 
z wydarzeń sportowych, promowania 
aktywności fizycznej, ludzi sportu, 
ale i nie tylko). Krzysztof Bagiński, 
nauczyciel i wychowawca wielu 
pokoleń, bardzo uzdolniony grafik 
i laureat wielu konkursów plastycz-
nych. Jego obecność była po prostu 
niezbędna, bo oprócz wykonywania 
zdjęć sugerował również sposób ich 
prezentowania po to, aby każdy nu-
mer był wizualnie atrakcyjny. Bardzo 
oddany gazecie, ale przede wszystkim 
rodzinie. Adam Wierzbicki, z którym 
na szczęście dzisiaj również współpra-
cujemy to człowiek bardzo wrażliwy 
na problemy ludzi, również młodych, a 
przede wszystkim twórca-poeta, który 
promuje nie tylko swoją, wielokrotnie 
nagradzaną twórczość, ale i lokalnych 
artystów. Muszę także wspomnieć 
o Drukarni Dechnik, o wspaniałych 
ludziach, którzy też od początku przy-
czynili się do tworzenia graficznego 
gazety. Adam Dechnik to bardzo fajny 
człowiek - dusza towarzystwa, otwarty 

na ludzi, gościnny, a z drugiej strony 
profesjonalista, który stworzył rodzi-
ną firmę. Z Adamem zawsze można 
porozmawiać na każdy temat, bo jest 
osobą świadomą otaczającej rzeczy-
wistości. A Basia, bardzo miła, ale i 
rzetelnie wykonująca swoje obowiąz-
ki. Pamiętam te korekty, Basia przy 
komputerze, Halinka i Rysiu za jej 
plecami, my, pozostali siedzimy przy 
stole i czekamy na wydruki kolejnych 
stron. Poprawiamy, robimy adnotacje 
itd. Oj, działo się, działo. Po latach 
przyszło nowe. Kolejny redaktor na-
czelny Tomek Rabenda wprowadził 
pewne zmiany. Gazeta zyskała nowy 
format. Tomek był inicjatorem stwo-
rzenia strony internetowej, ale przede 
wszystkim profilu na FB, który cieszy 
się niesłabnącym zainteresowaniem 
naszych Czytelników do dziś, a nawet 
święci triumfy wzrostu polubień. Poza 
tym do współpracy zaproszeni zostali 

m.in.: Irek Gumienny, Marek Stępień, 
Władysław Mochocki - historyk, 
regionalista, którego chyba nie trzeba 
nikomu przedstawiać, pierwszy redak-
tor naczelny Magazynu oraz obecny 
grafik Adam Sommerfeld, który jest 
profesjonalistą w każdym calu i ma 
tak zwaną intuicję przy tworzeniu kon-
kretnej szaty graficznej, dzięki czemu 
gazeta bardzo zyskuje. Potem nastąpił 
czas kierowania Magazynem przez 
Marka Stępnia, którego poznałem 
jeszcze w latach współpracy w Fun-
dacji Prołużyckiej w Jasieniu a potem 
w Lubsku. Marek jest społecznikiem, 
prezesem Lubskiego Stowarzyszenia 
Strzelectwa Sportowego „Gryf” i 
zwycięzcą konkursu na lokalną stronę 
internetową sołectwa sprzed kilku lat. 
Obecnie jest bardzo aktywnym sołty-
sem Tucholi Żarskiej. W tym czasie 
funkcję sekretarza redakcji zaczęła 
pełnić Magda Kermis, która praktykę 
przed laty odbierała właśnie od Halinki 
Drobniak. Magda również wykazała 
się zaangażowaniem i profesjona-
lizmem. Los jednak spowodował, że 
wyemigrowała za granicę. Redakcja 
nawiązała również współpracę z 
Krzysiem Kowszem, który do dzisiaj 
jest filarem materiałów historycznych, 
a także z Agnieszką Majewską, którą 
z powodzeniem zastąpiła obecnie Ma-
nuela Konieczka z Urzędu Miejskiego, 
redagująca teksty dotyczące m.in. 
promocji działalności władz gminnych 
w zakresie społeczno-gospodarczym. 
Obecny team, prowadzony przez Anię 
Rosińską jest bardzo zgrany. Ania z 
sukcesem łączy funkcję redaktora na-
czelnego i sekretarza redakcji. Bardzo 
ważny jest obiektywizm, otwartość 
na pomysły i kompromis. Często 
rozmawiamy o konstrukcji kolejnego 
numeru, o koncepcji i konkretnych su-
gestiach. I to daje mi potencjał do dzia-
łania. O osobach, które na przestrzeni 
tych 30 lat w jakikolwiek sposób 
współpracowały z Magazynem można 
by mówić w nieskończoność, ale ich 
obecność znajdziemy w archiwalnych 
wydaniach, które można przeglądać 
na stronie www.magazyn-lubski.pl. 
Wszystkim im składam serdeczne 
podziękowania!

Opr. M. Sienkiewicz 

Cecylia Tęciorowska angażowała się m.in. 
w opisywanie wydarzeń kulturalnych

Marek Sienkiewicz jest redaktorem 
Magazynu Lubskiego od ponad 20 lat

Z okazji 30-lecia Magazynu Lubskiego
prezentujemy kolejne wspomnienia dziennikarzy

W sobotni poranek 29 maja Familijna 
Grupa Wycieczkowa Łaziki udała się się 
w kierunku Cigacic. Nie każdy ptaszek 
w Lubsku ćwierkał, że przeżyją tyle 
ciekawych wrażeń. Fajna pogoda, bardzo 
interesujące miejsca, nowe odkrycia i 
przemiłe, wesołe towarzystwo to krótki 
wstęp do majówki po lubuskim.
Leśna Góra to wioska w powiecie sule-
chowskim i pierwszy punkt na trasie 
wyprawy. Tu znajduje się część umocnień 
Linii Środkowej Odry (niem. Oderstel-
lung). Udostępniana jest zabezpieczona 
kopuła obserwacyjna; jedyny widoczny 
dziś fragment żelbetonowego, jednokon-

dygnacyjnego schronu obserwacyjnego 
nr 712 i schron bojowy 708. Tu widać 
trwający do listopada 2021 r. remont 95 
letniego mostu drogowego na rzece Odrze.
Kolejnym punktem  były Cigacice. 
Przed 1945 r. wieś posiadała charakter 
wypoczynkowo-uzdrowiskowy (tzw. 
„Luftkurort”). Rejs galarem po Odrze, a 
czekając na niego dogłębne poznawanie 
np. przystani Marina, kiedyś portu rzecz-
nego wyposażonego w infrastrukturę, 
goszczenie się w Przystani TU i smakowa-
nie nietuzinkowych wyrobów wystawców 
na BAZARZE RZECE - to był relaks i 
niebywały klimat Cigacic.

Dalej Górzykowo z przepięknym Starym 
Winnym Dworkiem, winnicą, hotelem i 
Spa z winoterapią. Grupowicze zwiedzili 
Zatonie, dzielnicę Zielonej Góry z rewi-
talizowanymi ruinami zamku, oranżerią i 
pięknym parkiem. W każdą sobotę i nie-
dzielę o godz. 16.00 można pospacerować 
tam z lokalnym przewodnikiem, co Łaziki 
uczyniły.
Stąd już tylko rzut beretem do Papugarni 
Rio w Zielonej Górze. Pełni wrażeń du-
chowych, ale spragnieni tych smakowych 
wycieczkowicze odpoczywali U Szwejka.

 I.G.

CÓŻ TO BYŁA ZA WYPRAWA ….

ŁAZIKI W LEŚNEJ GÓRZE-CIGACICACH-GÓRZYKOWIE-ZATONIU
-PAPUGARNI RIO W ZIELONEJ GÓRZE

„Z Łazikami dobrze Nam, Łazik chodzi tu i tam. Gdy z Łazikiem ruszasz w świat każde miejsce dobrze znasz …”

Od wielu lat Biblioteka Pu-
bliczna Miasta i Gminy w 
Lubsku jest organizatorem 
cyklicznego konkursu re-
gionalnego ph. „Nasze mia-
sto – nasza mała ojczyzna” 
związanego nieodłącznie z 
corocznymi obchodami Dni 
Lubska. Tegoroczna IX edy-
cja przebiegała ph."Przyroda 
Lubska i okolic - najpiękniej-
sze zakątki naszej gminy".
9 czerwca 2021 r. w Oddziale 
dla dzieci odbyło się uroczy-
ste podsumowanie konkursu 
plastyczno-fotograficznego. 
Były dyplomy, pamiątkowe 
puchary i nagrody rzeczowe. 
Wśród zwycięzców znaleźli 
się uczniowie klas VI-VII ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 oraz z Niepublicz-
nej Szkoły Podstawowej w Lubsku, 
byli to:
Michalina Trzebińska -  I miejsce 
Antoni Kurant - II miejsce 

Amelia Demków - III miejsce 
Wyróżnienia otrzymali:
Iga Witczak i Maksymilian Marusiak.
Gratulujemy zwycięzcom, a wszyst-
kim uczestnikom dziękujemy za duże 
zaangażowanie i ogrom pracy włożo-
nej w wykonanie plakatów.

Zachęcamy mieszkańców Lubska do 
odwiedzenia biblioteki i obejrzenia 
pokonkursowej wystawy prac pla-
stycznych, których przeznaczeniem 
jest promocja gminy pod względem 
walorów przyrodniczych. 

Renata Włodarczak

Piękno lubskiej przyrody na plakatach

PRACE
KONKURSOWE

Pierwsze miejsce. Drugie miejsce. Trzecie miejsce.

Nagrodzeni w konkursie 
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Pod takim hasłem odbyła 
się 2 czerwca impreza 
nad zalewem KARAŚ, 
zorganizowana w ramach 
zadania Przygoda z 
ekologią „EKO PIKNIK” 
oraz akcji „ZASADŹMY 
DRZEWO – OCALMY 
PSZCZOŁY”. Inicjatywa 
zrealizowana przez Gminę 
Lubsko została wsparta 
finansowo projektem 
grantowym Stowarzyszenia 
„Lokalna Grupa Działania-
Grupa Łużycka” - 
„AKTYWNA LGD”. 
Bardzo bogaty program obejmował m.in. 
sadzenie drzew miododajnych, różnora-
kie warsztaty plastyczne: ceramiczne, 
z wykonywania domków dla owadów, 
plecenia wianków z kwiatów 
i wyplatania z makulatury, konkurs eko-
logiczny, kiermasz książki, przejażdżki 
rowerowe, ćwiczenia fizyczne oraz 
występy artystyczne naszych muzycz-
nych gwiazd. Przez cały dzień działały 

stoiska handlowe (m.in. balony, zabawki, 
starocie, biżuteria, odzież dziecięca, 
przyprawy, produkty pszczelarskie) 
oraz stoiska promocyjne. Imprezę otwo-
rzyli: Burmistrz Lubska Janusz Dudojć 
i dyrektor Lubskiego Domu Kultury 
Paweł Skrzypczyński, zachęcając do 
aktywnego w niej udziału. Jednym z 
punktów programu pikniku było sadzenie 
miododajnych drzew - klonu pospolitego. 
Drzewa zostały posadzone w okolicach 
miejsc, na których powstaną dwie wia-
ty. Praca szła sprawnie pod czujnym 
okiem architekta zieleni Agnieszki 
Ryzy-Woźniak. 3 czerwca przypadał 
Światowy Dzień Roweru. Z tej okazji 
zorganizowano symboliczny przejazd 
wokół zalewu Karaś. Miłośników tego 
sportu i rekreacji nie zabrakło! Barbara 
Maćkowiak poprowadziła zajęcia rucho-
we w takt żywiołowej muzyki. Nie tylko 
młodzi uczestnicy stanęli na wysokości 
zadania i zostali nagrodzeni słodkimi 
upominkami. Paulina Kamieńska z Jum-
ping Frog poprowadziła pełen energii 
otwarty trening fitness na trampolinach. 
Nieprzypadkowo piknik zorganizowany 

był pod hasłem Zdrowie Energia Natura. 
Dużym zainteresowaniem cieszył się 
także konkurs ekologiczny. Uczestnicy 
wykazali się szeroką wiedzą z zakresu 
ochrony środowiska i ekologii. Każda 
osoba, która udzieliła poprawnej od-
powiedzi na zadane pytanie otrzymała 
upominek, a wśród wszystkich osób, 
które wykazały się dobrą wiedzą, zostało 
rozlosowanych 20 nagród głównych. 
Nagrody wręczali Burmistrz Lubska 

J. Dudojć oraz Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Lubsku Artur Bondarenko. 
Burmistrz podkreślił, że edukacja jest 
bardzo ważna, ponieważ wciąż musimy 
poszerzać wiedzę z zakresu ochrony 
środowiska i rozwijać proekologiczne 
zachowania. W części artystycznej wy-
stąpił m.in. Szymon Jurkowski z zespołu 
Roadhouse, grając stare, dobre kawałki 
rockowe dla uczestników warsztatów, 
gości i spacerowiczów. Duet JM. Jola i 

Marek zaprezentowali się również bardzo 
dobrze. I nie ma się czemu dziwić, bo 
Jola jest przecież siostrą Natalii Gąsiew-
skiej, wokalistki zespołu Niespotykani, 
którzy pojawili się również na scenie. 

 LUDZIE,  WYDARZENIA  LUDZI E,  WYDARZENI A 

Burmistrz Lubska Janusz Dudojć na czele przejażdżki rowerowej wokół zalewu. Paulina Kamieńska z Jumping Frog i dyrektor LDK Paweł Skrzypczyński. Jak zwykle aktywna Barbara Maćkowiak. Impreza została wsparta projektem grantowym „AKTYWNA LGD”. 

To był świetny duet: Jola i Natalia Gąsiewskie. Konkurs ekologiczny cieszył się dużym zainteresowaniem.

Pełen energii otwarty trening fitness przeprowadzono na trampolinach. W imprezie aktywnie uczestniczyły także nasze seniorki. Kiermasz książki zorganizowała Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Lubsku. Akcja sadzenia drzew zakończyła się sukcesem.

Szymon Jurkowski z zespołu 
Roadhouse zagrał rockowe kawałki

ZDROWIE ENERGIA NATURA
Natalia przyznała otwarcie, że występ 
po tak długiej przerwie, spowodowanej 
obostrzeniami sanitarnymi, był dla niej 
dużym wyzwaniem emocjonalnym. Nie 
przeszkodziło to jednak w niczym, bo 

koncert był znakomity i pełen energii. Nie 
zabrakło starych utworów i najnowszego 
- „Zaczaruj mnie”. Zdjęcia do teledysku 
z tym przebojem były kręcone m.in. w 
sali widowiskowej Lubskiego Domu 

Kultury. Kiermasz książek zorganizo-
wany został przez Bibliotekę Publiczną 
Miasta i Gminy, kącik edukacyjny przez 
PGKiM, galeria obrazów przez członków 
stowarzyszenia MARFO. Była również 

wystawa Koła Wędkarskiego nr 1 w 
Lubsku i Koła Pszczelarzy, stoisko pro-
mocyjne Urzędu Miejskiego w Lubsku 
oraz LGD Grupy Łużyckiej, strefa dla 
dzieci oraz stoiska handlowe. Głównymi 

współorganizatorami pikniku byli: Urząd 
Miejski w Lubsku, Lubski Dom Kultury, 
Ośrodek Sportu i Rekreacji. Gratulacje za 
udaną imprezę!

M.Sienkiewicz

Zadanie pt. Przygoda z ekologią realizowane w ramach operacji 
AKTYWNA LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

Zadanie realizowane jest w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie 
„Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”.
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Włodzimierz Triofimow urodził się 29 
kwietnia 1894 roku w Petersburgu, w 
zamożnej rodzinie szlacheckiej. Jego 
matka była Polką, ojciec Rosjaninem. 
Malarstwa uczył się u Grochopudowa. 
W czasie Rewolucji Październikowej 
opowiedział się po stronie „Białych”. 
„Biali” było to zbiorcze określenie 
ruchów politycznych i sił zbrojnych 
działających podczas wojny domo-
wej w Rosji w latach 1917 – 1923, 
walczących z komunistami tzw. 
bolszewikami i ruchami ich wspierają-
cymi, mających na celu przywrócenie 
poprzedniego systemu ekonomiczne-
go i politycznego. „Biali” określani 
są także jako Biała Armia, Biała 
Gwardia lub Biały Ruch, lecz nie 
stanowili oni jednej organizacji, a 
poszczególne formacje działające w 
różnych częściach kraju nosiły róż-
ne nazwy. Nazwa „Biali” powstała 
jako przeciwieństwo przyjętej przez 
komunistów symboliki związanej z 
kolorem czerwonym. W propagandzie 
radzieckiej określenie „Biali” było 
jednakże rozciągane na wszystkich 
przeciwników bolszewików, armie 
„Białych” były dowodzone przez 
dawnych carskich generałów sprzeci-
wiających się przewrotowi bolszewic-
kiemu i komunistycznemu rządowi. 
Ze względu na zamordowanie cara 
Mikołaja II i jego rodziny, „Biali” nie 
posiadali nikogo, kto byłby w stanie 
pokierować działaniami wszystkich 
części, przy tym poszczególni liderzy 
mieli samodzielne ambicje polityczne. 

Według niepotwierdzonych informa-
cji Włodzimierz Triofimow w czasie 
rewolucji październikowej służył 
w stopniu porucznika i był carskim 
agentem. Po rewolucji rosyjskiej, 
miejscami jego pobytu stały się: 
Kalisz, Konin, Poznań, a od lat trzy-
dziestych Warszawa, tu się ożenił, z 
tego związku miał syna Aleksandra 
(ur. 1929 r.). Jednak po krótkim cza-

sie małżeństwo to się rozpadło, żona 
wyjechała z dzieckiem do Poznania, 
a Triofimow, rozpoczął pracę w war-
szawskim wydawnictwie czasopisma 
„Kino”, gdzie pracował do wojny. 
Przed 1939 rokiem na ziemiach 
polskich ukazywało się blisko sto 
czasopism poświęconych w całości 
lub częściowo problematyce filmowej. 
Były to w większości wydawnicze 
efemerydy upadające po ukazaniu 
się kilku numerów, tylko nielicznym 
udało się utrzymać na rynku przez 
dłuższy czas. Sytuacja taka była wy-
nikiem nieustabilizowanych podstaw 
ekonomicznych wydawnictw i wy-
nikającej z nikłego zapotrzebowania 
społecznego szczupłości rynku, który 
umożliwiał jednoczesną egzystencję 
najwyżej 2—4 tytułom. Prasa filmowa 
nie mogła się przeważnie poszczycić 
wysokim poziomem redakcyjnym 
i merytorycznym, gdyż większość 
wybitnych dziennikarzy tej specjal-
ności zamieszczała swe teksty w 
dziennikach i periodykach społecz-
no-kulturalnych, które też preferowali 
zainteresowani kinem czytelnicy. Na 
pomysł wydawania czasopisma filmo-
wego jako pierwszy z Polaków wpadł 

j e d e n  z 
pionierów 
kinemato-
grafii Bo-
lesław Ma-

tuszewski, nadworny fotograf dworu 
w Petersburgu, autor nowatorskich 
publikacji o perspektywach rozwoju 
kina i możliwościach filmu naukowe-
go, który poddał myśl założenia pe-
riodyku. Po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości, mimo kłopotów wy-
nikających ze zniszczeń w przemyśle 
poligraficznym i braku papieru, daje 
się zaobserwować znaczne ożywienie 
na rynku prasowym, czego rezul-
tatem było pojawienie się w latach 
1918 — 1923 dużej liczby czasopism 
filmowych. Przykładowo, w sezonie 
1919/1920 jednocześnie ukazywały 
się: poznański  „Kinematograf Pol-
ski”, „Krakowski Przegląd Teatralny 
i Filmowy” i redagowany przez 
Franciszka Pika - Mirandolę „Ekran”, 
z końcem roku przeniesiony z Krako-
wa do Warszawy. W latach 30 - tych 
w Warszawie wychodziły: „Kino”, 
„Film” pod redakcją Leona Bruna, 
wreszcie miesięcznik „Kinema”, ten 
ostatni, założony przez rosyjskiego re-
żysera Rino Lupo i Helenę Olszewską, 
należał początkowo do wydawnictw 
reprezentujących licznie wtedy po-
wstające szkoły filmowe, ale na jego 
łamach opublikowano wiele warto-
ściowych artykułów teoretycznych. 
W latach późniejszych ukazywały się 

też „Express Teatralny i Filmowy” 
reżysera Henryka Bigoszta, „Ekran i 
Scena” Tadeusza Kończyca, doświad-
czonego dziennikarza i literata, wielo-
letniego sekretarza redakcji „Kuriera 
Warszawskiego”, oraz szereg innych. 

Włodzimierz Triofimow w wydawnic-
twie „Kino” pracował, do 1939 roku. 
Po Powstaniu Warszawskim wraz z 
innymi mieszkańcami Warszawy trafił 
do obozu w Pruszkowie. Z niego został 
przewieziony do obozu przymusowej 
pracy w Gross – Rosen, a następnie 
do Obozu Koncentracyjnego w Bu-
chenwaldzie niedaleko Weimaru. Po 
powrocie z obozu przyjechał na Ziemie 
Odzyskane i osiedlił się jako jeden 
z pierwszych osadników w Lubsku. 
Zamieszkał przy ulicy Czesława Mi-
łosza 33 (ówcześnie Walki Młodych). 
W 1946 roku należał już do Związku 
Zawodowego Polskich Artystów 
Plastyków Okręgu Poznańskiego. Był 
jednym z dokumentalistów życia na 
Ziemiach Odzyskanych. Aktywność 
artystyczną w związku przejawiał do 
1956 roku. Mieszkał sam, w później-
szych okresie pracował już zarobko-
wo. Uczył rysunku przy Ceramice. 
Po skończonej pracy Triofimow w 

swoim domu malował na zamówienie 
do kościołów odnawianych na tym 
terenie. W kościele p. w. N.M. P. w 
Lubsku znajdują się jego obrazy: św. 
Józefa Stolarza, św. Antoniego, Matki 
Bożej Częstochowskiej. Polichromię 
Matki Bożej zamalowano w później-
szym czasie. W ołtarzu kościoła w 
Budziechowie znajduje się obraz św. 
Józef Robotnik. Natomiast w ołtarzu 
kościoła w Jasieniu jest obraz Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy. W 
Dłużku zdobi kościół Matka Boska 
Siewna, w Jabłońcu obraz św. Anny. 
W kościele zielonogórskim p. w. Matki 
Boskiej Częstochowskiej jest obraz 
Matki Bożej, też namalowany przez 
Włodzimierza Triofimowa z zamiarem 
podarowania go dla Papieża. Muzeum 
Ziemi Lubuskiej także posiada prace 
malarza z Lubska. Ponadto jego prace 
możemy oglądać w Izbie Pamięci w 
Jasieniu.

Wieczorami Włodzimierz Triofimow 
również grał w szachy ze swoimi 

dwoma najlepszymi przyjaciółmi 
Stanisławem Góralem – artystą pla-
stykiem oraz Romualdem (Romanem) 
Huńkiem - lubskim szachistą. Romu-
ald Huńka chodził do jednej klasy ze 
Stanisławem Góralem, po skończonej 
maturze, będąc uzdolniony nie tylko 
szachistycznie, ale i matematycznie za-
czął studiować fizykę na Uniwersytecie 
Wrocławskim. Po studiach zrobił jesz-
cze studia podyplomowe z biofizyki i 
wyjechał do Warszawy, gdzie oprócz 
pracy zawodowej, grał w szachy w 
warszawskich Klubach Szachowych 
„Hetman” i „Modus”, z którymi 
wieńczył ogólnopolskie sukcesy w tej 
dyscyplinie. Włodzimierz Triofimow, 
oprócz  malarstwa i szachów, grał rów-
nież na różnych instrumentach, m.in. 
na pianinie, skrzypcach i bałałajce, 
którą własnoręcznie zrobił. Przez cały 
okres mieszkania w Lubsku, czyli w 
latach 1945 – 1980 pobierał dość wyso-
kie odszkodowanie za pobyt w obozie 
koncentracyjnym, które wypłacano mu 
w dolarach. W ostatnich latach życia 
trafił do Domu Kombatanta w Zielonej 
Górze na ulicę Braniborską. Tam też 
zmarł 4 marca 1986 roku, w wieku 
92 lat. Na życzenie syna Aleksandra, 
mieszkającego w Poznaniu, jego ciało 
zostało przewiezione do Poznania i 
pochowane w rodzinnym grobie na 
Cmentarzu Junikowskim przy ulicy 
Grunwaldzkiej. W ostatniej drodze 
Włodzimierz Triofimow był żegnany, 
przez przyjaciół z Lubska byli nimi: 
Władysław Grymuza, Stanisław Góral 
i Romuald Huńka. 

Włodzimierz Triofimow został zapa-
miętany przez mieszkańców Lubska 
jako malarz – indywidualista, dobry 
szachista, noszący zawsze garnitur 
z krawatem, laskę oraz palący fajkę. 
Był nietuzinkowym człowiekiem w 
środowisku lubskim. To on założył w 
1947 roku przy „Budowlanych” pierw-
szą sekcję szachową. Gra w szachy, 
sztuka, piękno, gra na instrumentach, 
znajomość języków obcych były do-
meną tego artysty. Nic, co ludzkie nie 
było mu obce, grupował wokół siebie 
młodych ludzi, bowiem wciąż chciał 
być nośnikiem młodzieńczych warto-
ści. Artysta kształcony u rosyjskiego 
mistrza pędzla Grochopudowa, chociaż 
miał zostać prawnikiem, studiował 
malarstwo w Rosji i w Paryżu. Wytwa-
rzał wokół siebie aurę niepowszednią 
poprzez wyjątkową osobowość i cięty 
humor. Miał też odwagę być sobą do 
końca. Po jego śmierci na jego domu 
przy ulicy Czesława Miłosza wmuro-
wano pamiątkową tablicę, ale niestety 
zrobiono błąd, ponieważ zamiast Wło-
dzimierz Triofimow, napisano błędnie 
Włodzimierz Triofimofff, później 
tablicę zdjęto. Od jego śmierci minęło 
35 lat, jeszcze żyje we wspomnieniach 
niektórych osób, ale ta pamięć też 
umiera. Zostają tylko dzieła, wykonane 
prace, tak długo, jak długo je chronimy. 
Warto te ślady upamiętniać.

Krzysztof Kowsz

          Wędrowanie  „Szlakiem słynnych  postaci”

 H ISTORIA  HI STORI A 

W swej twórczości Włodzimierz Triofimow wiele miejsca poświęcał pejzażom. Na zdjęciu dwie akwarele pt. „Przystań” i „Kąpielisko”.

Rysunek Włodzimierza Triofimowa, przedstawiający malarza grającego  
w szachy z jego przyjacielem Romualdem (Romanem) Huńkiem,  

podarował mi Stanisław Góral.

Śladami wybitnego lubskiego malarza
– Włodzimierza Triofimowa

Współczesną sławę Amadeo Clemente Modigliani zawdzięcza 
przede wszystkim swoim obrazom przedstawiającym akty, 

uchodzącym w jego czasach za skandalizujące, a zaakceptowane 
dopiero później. Włodzimierz Triofimow podobnie jak jego idol 
Amedeo Modigliani, malował, również akty kobiece (powyższy 

szkic Włodzimierza Triofimowa pt. „Gry miłosne”, dostałem  
od mojego przyjaciela Stanisława Górala).

Włodzimierz Triofimow znany lubski 
malarz i szachista.

Włodzimierz Triofimow oprócz 
malarstwa i szachów, grał również 
na różnych instrumentach m.in. na 

pianinie, skrzypcach i bałałajce, którą 
własnoręcznie zrobił.

Włodzimierz Triofimow został 
zapamiętany przez mieszkańców 

Lubska jako malarz – indywidualista, 
dobry szachista, noszący zawsze 

garnitur z krawatem, laskę oraz palący 
fajkę.

Książkę pt. „Z szachami przez 
wieki i kraje” autorstwa Jerzego 

Giżyckiego, podarował mi Stanisław 
Góral, który książkę tę otrzymał od 
samego Włodzimierza Triofimowa. 

Książka zaopatrzona jest w autograf 
Włodzimierza Triofimowa, oraz jego 

exlibris. Exlibris przedstawia na 
palecie malarskiej młodzieńca, który 

ciągnie Pegaza za ogon, a w tle 
widoczne są pędzle malarskie oraz 

szachownica.

Dowód Osobisty Włodzimierza 
Triofimowa wydany przez Magistrat 
Miasta Poznania 24. 05. 1937 roku.

W swej twórczości Włodzimierz 
Triofimow skupiał się na malowaniu 

portretów. Na zdjęciu portret 
włoskiego malarza, rysownika 
i rzeźbiarza Amedeo Clemente 

Modiglianiego, którego twórczością 
malarz był zafascynowany.

KONKURSY HISTORYCZNE...

„Piastowie legniccy 
i ich czasy”.
We wtorek dnia 15. 06. 2021 r. w Mu-
zeum Pogranicza Śląsko - Łużyckiego w 
Żarach odbył się VII konkurs - VII Tur-
nieju Wiedzy Historycznej pt. "Piastowie 
legniccy i ich czasy”. Zespół Szkół 
Technicznych w Lubsku reprezentowało 
czterech członków Szkolnego Klubu 
Historycznego „PIAST”, najwyżej z 
naszych zawodników uplasowali się 
ex aequo Michalina Goch i Karolina 
Kotwicka zajmując II miejsce, na IV 
miejscu uplasowała się Marika Książka 
tracąc zaledwie jeden punkt do trzeciego 
miejsca, natomiast V miejsce wywalczył 
Kacper Zielonka. Wielkie gratulacje dla 
wszystkich uczestników.

Krzysztof Kowsz

Uczniowie ZST Lubsko - uczestnicy Konkursu Wiedzy Historycznej pt. 
„Piastowie legniccy i ich czasy”. Stoją od lewej: Kacper Zielonka, Michalina 

Goch, Karolina Kotwicka, oraz Marika Książka z nauczycielem historii 
Krzysztofem Kowszem.

„Polska w czasach 
pierwszych Piastów”.
We piątek dnia 18. 06. 2021 r. w Muzeum 
Pogranicza Śląsko - Łużyckiego w Żarach 
odbył się VIII konkurs - VII Turnieju 
Wiedzy Historycznej pt. „Polska w cza-
sach pierwszych Piastów”. Zespół Szkół 
Technicznych w Lubsku reprezentowało 
czterech członków Szkolnego Klubu 
Historycznego „PIAST”, najwyżej z 
naszych zawodników uplasowała się Mi-
chalina Goch zajmując III miejsce, na IV 
miejscu uplasowali się ex aequo Karolina 
Kotwicka i Kacper Zielonka. Ostatecznie 
po ośmiu konkursach nasza szkoła po raz 
trzeci z rzędu zajęła pierwsze miejsce zo-
stając MISTRZEM TURNIEJU, ponadto 
Michalina Goch wywalczyła indywidual-
nie również tytuł MISTRZA TURNIEJU.

Krzysztof Kowsz

Uczniowie ZST Lubsko - uczestnicy Konkursu Wiedzy Historycznej pt. „Polska 
w czasach pierwszych Piastów”. Stoją od lewej: Michalina Goch, Karolina 

Kotwicka, Kacper Zielonka oraz Marika Książka z nauczycielem historii 
Krzysztofem Kowszem

„Polska w czasach 
dynastii Wazów”.
W czwartek dnia 10. 06. 2021 r. w Mu-
zeum Pogranicza Śląsko - Łużyckiego 
w Żarach odbył się VI konkurs - VII 
Turnieju Wiedzy Historycznej pt. „Pol-
ska w czasach dynastii Wazów”. Zespół 
Szkół Technicznych w Lubsku repre-
zentowało czterech członków Szkol-
nego Klubu Historycznego „PIAST”, 
najwyżej z zawodników uplasowała 
się Michalina Goch zajmując II miej-
sce, niżej o jedno „oczko" uplasowała 
się Karolina Kotwicka, natomiast IV 
miejsce wywalczył Kacper Zielonka. 
Wielkie gratulacje dla wszystkich 
uczestników.

Krzysztof Kowsz

Uczniowie ZST Lubsko - uczestnicy Konkursu Wiedzy Historycznej pt. 
„Polska w czasach dynastii Wazów”. Stoją od lewej: Michalina Goch, Karolina 

Kotwicka, Kacper Zielonka, oraz Marika Książka z nauczycielem historii 
Krzysztofem Kowszem.

„Wiem wszystko  
o Ziemi Żarskiej”.
W środę dnia 02. 06. 2021 r. w Mu-
zeum Pogranicza Śląsko - Łużyckiego 
w Żarach odbył się V konkurs - VII 
Turnieju Wiedzy Historycznej pt. 
„Wiem wszystko o Ziemi Żarskiej”. 
Zespół Szkół Technicznych w Lub-
sku reprezentowało trzech członków 
Szkolnego Klubu Historycznego 
„PIAST”, najwyżej z naszych za-
wodników uplasowała się Karolina 
Kotwicka wygrywając konkurs, II 
miejsce zajęła Michalina Goch, III 
miejsce wywalczył Kacper Zielonka. 
Wielkie gratulacje dla wszystkich 
uczestników.

Krzysztof Kowsz Uczniowie ZST Lubsko - uczestnicy Konkursu Wiedzy Historycznej pt. 
„Wiem wszystko o Ziemi Żarskiej”. Stoją od lewej: Kacper Zielonka, Karolina 

Kotwicka, oraz Michalina Goch z nauczycielem historii Krzysztofem Kowszem.
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 H ISTORIA 

          Wędrowanie  „Szlakiem słynnych  postaci”

Śladami pioniera archeologii lubuskiej – dr      Andrzeja Marcinkiana
Andrzej Marcinkian urodził się 01. 01 
1942 roku we wsi Naczy obecnie leżącej 
na Białorusi w obwódzie brzeskim w 
rejonie hancewickim. Na początku lat 50 
- tych XX wieku wraz z rodziną przybył 
do Zielonej Góry. W 1960 roku rozpoczął 
studia archeologiczne na Uniwersytecie 
Wrocławskim, tam też obronił swoją 
pracę doktorską. Archeologią dr Andrzej 
Marcinkian zainteresował się podczas 
pobytu na obozie Makusynów, gdzie brał 
udział w pracach wykopaliskowych pod 
kierunkiem dra Adama Kołodziejskiego. 
Określiło to jego przyszłą drogę zawodo-
wą, równocześnie stając się pasją na całe 
życie. W 1966 roku rozpoczął pracę w 
Muzeum Okręgowym w Zielonej Górze, 
a od 1978 roku kierował Działem Kul-
tury Łużyckiej Oddziału Archeologicz-
nego w Świdnicy. Prace wykopaliskowe 
prowadził m.in. w Grzmiącej, Biegano-
wie, Sulęcinie, Lubniewicach oraz Przy-
borowie. Największym osiągnięciem 
badawczym dra Andrzeja Marcinkiana 
było odkrycie ponad 600 zespołów gro-
bowych w rejonie Cybinki. Wspomagał 
też dra Adama Kołodziejskiego podczas 
badań w Wicinie oraz Domaniowicach.
Jego zainteresowania głównie skupiały 
się na tzw. kulturze łużyckiej. Jest to 
kultura archeologiczna środkowej i 
młodszej epoki brązu oraz wczesnej 
epoki żelaza, występująca głównie na 
ziemiach polskich oraz przyległych do 
nich obszarów w innych państwach 
m.in. Czechach, Słowacji, Ukrainie, 
Niemczech. Należy do kręgu kultur pól 
popielnicowych, do którego kwalifikuje 
się między innymi ze względu na formę 
pochówku ciałopalnego w popielnicach 
zakopywanych w ziemię. Kultura łużyc-
ka nie jest tworem jednolitym i dzieli się 
na wiele grup różniących się w różnym 
stopniu inwentarzem, obrządkiem po-
grzebowym bądź formami osadnictwa. 
Występowały w niej zarówno osady 
otwarte, jak i zamknięte, do których za-
licza się osadę w Biskupinie. Natomiast 

wszystkie grupy kultury 
łużyckiej charakteryzują 
się tym samym modelem 
gospodarki oraz względ-
nie zbliżonym modelem 
struktur osadniczych. 
Termin kultura łużycka 
został stworzony w drugiej połowie 
XIX wieku przez niemieckiego patolo-
ga, antropologa i prehistoryka Rudolfa 
Virchowa. Początkowo nazwa ta służyła 
jedynie do oddania zjawisk występu-
jących na obszarach Łużyc, gdzie na 
przełomie epoki brązu i wczesnej epoki 
żelaza pojawiły się cmentarzyska skła-
dające się z grobów popielnicowych. 
Stopniowo jednak rozszerzano zasięg 
kultury łużyckiej na nowe ziemie, 
wpierw do Saksonii, Wielkopolski i 
Śląska, a także na tereny Czech i Moraw. 
Jej funkcjonowania dopatrywano się na 
coraz dalszych obszarach, identyfikując 
ją z występowaniem cmentarzysk, zwa-
nych polami popielnicowymi. Dopiero 
w ciągu XX wieku zaczęto precyzować 
znaczenie pojęcia kultura łużycka. Dało 
się zauważyć tendencję do rozszerzania 
zasięgu kultury łużyckiej przez badaczy 
polskich, przy odmiennych poglądach 
archeologów niemieckich i czeskich. 
Wiele do dyskusji wniósł Jan Filip, 
czeski archeolog i założyciel czasopisma 
archeologicznego „Pamatký archeolo-

gické”. Na określenie młodszych faz 
kultury łużyckiej w północnych i pół-
nocno - wschodnich obszarach Czech, 
używał terminów kultura śląska i kultura 
platenicka. W dużym stopniu zgadzał 
się on jednak z poglądami archeologów 
polskich. Inaczej sytuacja prezentuje 
się odnośnie używania terminu kultura 
łużycka przez archeologów niemiec-
kich. Za kulturę łużycką uważają oni, 
odnośnie obszarów Brandenburgii, 
Saksonii i Łużyc, wczesne fazy jej roz-
woju, nazywając tym samym późniejsze 
mianem kultury białowickiej, czy kultury 
górzyckiej. Przyczyną tych różnic są 
metody, którymi posługują się badacze 
przy dokonywaniu podziałów taksono-
micznych, mianowicie badacze polscy 
kierują się przy tym występowaniem 
tak zwanych pól popielnicowych oraz 
charakterystycznych form ceramiki, 
natomiast badacze niemieccy najwięk-
szą wagę przywiązują do wyrobów 
brązowych. Kultura łużycka została 
wyróżniona na podstawie występowania 
w całym jej zasięgu takiego samego typu 
gospodarki, podobnych form osadni-

czych oraz cech budownictwa. Ponadto 
wiele wzajemnych powiązań można 
zauważyć w inwentarzu ceramicznym, 
różnym co prawda w poszczególnych 
grupach, wykazującym jednak wiele 
cech wspólnych zarówno co do strony 
technicznej, jak i stylów w zdobnictwie. 
Ostatnim czynnikiem, który zaważył na 
wyróżnieniu tej kultury, jest obrządek 
pogrzebowy, w którym zmarłych składa-
no powszechnie na długo użytkowanych 
cmentarzach. 
Początki zainteresowań najstarszymi 
dziejami obszaru obecnego woje-
wództwa lubuskiego giną w mrokach 
czasu. Pierwsze udokumentowane 
„wykopaliska” w dniu 14 maja 1577 
roku przeprowadził sam cesarz Rudolf 
II. Chciał osobiście sprawdzić zasły-
szaną informacje o tym, że pole we wsi 
Gryżyce (pow. żagański) samo „garnki 
rodzi”. Naukowy charakter poszukiwa-
nia takie uzyskały dopiero na przełomie 
XIX i XX wieku. Wypada wymienić 
zasłużonych dla badań okolic Gubina 
i Babimostu prehistoryków dr Hugo 

Jentsch'a oraz Otto Dobrindt'a. 
W tym czasie powstały również 
znaczące kolekcje zabytków 
archeologicznych w muzeach 
regionalnych (niem. Heimat-
museum) w Zielonej Górze, 
Gubinie oraz Nowej Soli. Po 
drugiej wojnie światowej zręby 
pierwszej polskiej instytucji 
muzealno – badawczej, działu 
archeologicznego przy Muzeum 
Ziemi Lubuskie w Zielonej 
Górze, tworzyło dwóch mło-
dych prehistoryków - dr Adam 
Kołodziejski oraz mgr Edward 
Dąbrowski. Nieco później do-
łączył do nich dr Andrzej Mar-

cinkian. Aktywność zatrudnionych w 
dziale archeologów była znacząca. W 
wyniku licznie podejmowanych badań 
terenowych nastąpił wydatny przyrost 
materiałów zabytkowych. Formuła 
muzeum wielodziałowego przestała być 
wystarczającą. Rozpoczęto prace nad 
stworzeniem specjalistycznej jednostki. 
Z dniem 1 stycznia 1982 roku oddano 
zwiedzającym sale ekspozycyjne - 
Muzeum Archeologiczne Środkowego 
Nadodrza. Pierwszym dyrektorem 
nowej placówki został dr Adam Ko-
łodziejski, długoletni kierownik działu 
archeologicznego w MZL. W 2001 
roku na stanowisku tym zastąpił go mgr 
Włodzimierz Rebelski.
Andrzej Marcinkian przez wiele lat 
pracował w Muzeum Archeologicznym 
Środkowego Nadodrza w Świdnicy. 
Muzeum mieści się we dworze ufun-
dowanym przez członka wpływowego, 
śląsko - łużyckiego rodu von Kittlitz 
– Johanna Christopha, podobno był 
on komandorem zakonu Joannitów. 
Szczegóły projektu pozwalają przy-
puszczać, że jego twórcą był włoski 
architekt Alberto Antonio z Urbino, 
przypisuje się mu również projekt 
ratusza w Lubsku. Budowę ukończono 
w 1602 roku. We wnętrzach do dziś za-
chowały się dekoracje, bogato zdobione 
stropy, malowidło w technice al secco 
o tematyce myśliwskiej, oraz elementy 
wyposażenia, wykuty z piaskowca ko-
minek, pamiętające jeszcze pierwszego 
właściciela. Na przestrzeni XVIII – XIX 
wieku obiekt często zmieniał swoich 
właścicieli. Przechodził w ręce rodów 
von Diebitsch, von Stentsch, von 
Prittwitz - Gaffron, von Dyhern, von 
Knobelsdorf. W trakcie podboju Śląska 
z 16 na 17 grudnia 1740 roku we dworze 

Andrzej Marcinkian 
jeden z pionierów 

archeologii na Ziemi 
Lubuskiej.

Andrzej Marcinkian pracował w Muzeum Archeologicznym 
Środkowego Nadodrza w Świdnicy k/ Zielonej Góry, gdzie 

kierował Działem Kultury Łużyckiej.

Największym osiągnięciem badawczym dra Andrzeja Marcinkiana 
było odkrycie ponad 600 zespołów grobowych w rejonie Cybinki. 

Przedmioty znalezione w rejonie Cybinki, obecnie prezentowane są 
w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Świdnicy.

Podczas wykopalisk w grodzisku kultury łużyckiej w Wicinie 
k/ Jasienia - Andrzej Marcinkian, oprócz licznych artefaktów 

scytyjskich, odkrył m.in.. tzw. „Szkielet Łużyckiej Księżniczki”.

Andrzej Marcinkian jest autorem fundamentalnej monografii  
z zakresu archeologii: „Ziemia Lubuska w dobie cywilizacji łużyckiej” 

wydanej w 2010 roku (egzemplarz pochodzi ze zbiorów autora)

Trzech pionierów archeologii lubuskiej od lewej: mgr Andrzej 
Dąbrowski, dr Adam Kołodziejski, dr Andrzej Marcinkian

spędził noc sam Fryderyk Wielki. 
Osiemnastowieczny wygląd budowli 
uwiecznił na jednym ze sztychów w 
swej topografii Friedrich Bernhard 
Werner. Pomimo licznych remontów 
i modernizacji, pierwsze prace już 
w XVIII wieku, ostatnie w latach 
1970 – 1974, dwór zachował swój 
renesansowy charakter. Przyległy od 
północy park pozwala choć na chwilę 
odetchnąć od zgiełku życia codzien-
nego. Biblioteka Muzeum Arche-
ologicznego Środkowego Nadodrza 
gromadzi publikacje dotyczące badań 
nad pradziejami i wczesną historią re-
gionu Środkowego Nadodrza, Polski 
i Europy. W swoich zbiorach posiada 
także bogaty zbiór publikacji przed-
wojennych, dotyczących regionu. 
Obecnie zasoby Biblioteki to ponad 
7500 pozycji inwentarzowych. Jest 
to biblioteka wewnętrzna, na uży-
tek pracowników merytorycznych. 
Osoby z zewnątrz mogą korzystać 
ze zbiorów na miejscu, w godzinach 
pracy muzeum, po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminu.
27 lutego 2015 roku o godz. 16.00 
w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zie-

lonej Górze nastąpiło odsłonięcie 
tablicy pamiątkowej dedykowanej 
wybitnym lubuskim archeologom: 
Edwardowi Dąbrowskiemu, Ada-
mowi Kołodziejskiemu i Andrze-
jowi Marcinkianowi. Pierwsza 
część uroczystości odbyła się przed 
gmachem Muzeum, a następnie 
goście i widzowie zaproszeni byli na 
premierowy pokaz filmu pt. „Pionie-
rzy Lubuskiej Archeologii”, poświę-
conego bohaterom tego popołudnia. 
Reżyserami obrazu byli: Alicja 
Żebrowska i Jacek Lichoń. Pierwszy 
z nich: Edward Dąbrowski urodził 
się 17. 10 1921 roku w Trzcince, 
powiat sieradzki. Przez dwa lata w 
latach 1946 -1948 studiował polo-
nistykę na Uniwersytecie Poznań-
skim. Interesowała go poezja, którą 

zresztą uprawiał również po podjęciu 
w 1948 roku studiów w zakresie 
prehistorii, ukończonych w 1951 
roku. Z Ziemią Lubuską związał się 
w 1955 roku. Początkowo pracował 
jako asystent w Muzeum w Między-
rzeczu, a trzy lata później rozpoczął 
pracę w zielonogórskim Muzeum 
Okręgowym. Jako badacz zajmował 
się dziejami ziem nadodrzańskich 
w pierwszych wiekach naszej ery i 
w okresie formowania się państwa 
polskiego. Na podstawie swoich 
wieloletnich naukowych poszukiwań 
ustalił, że na Ziemi Lubuskiej istniały 
dwa znaczące ośrodki osadnictwa 
słowiańskiego: w Międzyrzeczu i 
Krośnie Odrzańskim. Wyłącznie 
jego zasługą jest ukazanie strate-
gicznej i gospodarczej roli ośrodka 
hutniczego w Pszczewie w okresie 
wpływów rzymskich i wczesnego 
średniowiecza. Edward Dąbrowski 
utrzymywał liczne kontakty o cha-
rakterze międzynarodowym, był 
autorem wielu wykładów i prelekcji, 
archeologię popularyzował również 
w artykułach prasowych. Edward 

Dąbrowski zmarł 20. 09. 2007 roku 
w Zielonej Górze. Drugi z nich: dr 
Adam Kołodziejski urodził się 13. 10. 
1932 roku w Mikołowie na Górnym 
Śląsku. Studia na Uniwersytecie 
Poznańskim, na kierunku Historia 
kultury materialnej, ukończył w 
1958 roku, po czym rozpoczął pracę 
w Muzeum Okręgowym w Zielonej 
Górze. W latach 1960 - 1968 i 1971 
- 1977 pełnił funkcję Konserwatora 
Zabytków Archeologicznych. W 
1974 roku obronił pracę doktorską. 
Był jednym z największych znawców 
okresu od 500 do 200 r. n.e. Prace 
badawcze łączył z działaniami na 
rzecz utworzenia Muzeum Arche-
ologicznego Środkowego Nadodrza 
w Świdnicy, którego następnie był 
wieloletnim dyrektorem. Dr Adam 
Kołodziejski prowadził badania 
wykopaliskowe na dziesiątkach 
stanowisk, m.in. na cmentarzyskach 
kultury łużyckiej i pomorskiej w Do-
maniowicach i Kotli koło Głogowa, 
Marcinowie pod Żaganiem, Biał-
kowie koło Lubska czy w Wicinie 
pod Jasieniem, zwanej „Lubuskimi 
Pompejami”. Wybitne osiągnięcia 
jego zespołu badawczego sprawiły, 
że w środowisku naukowym zaczęło 
funkcjonować określenie Lubuski 
Ośrodek Archeologiczny. Dr Andrzej 
Kołodziejski zmarł 26 10. 2002 roku 
w Zielonej Górze. Sylwetkę trzeciego 
archeologa i bohatera tego artykułu 
dr Andrzeja Marcinkiana przybliży-
łem na początku artykułu. Andrzej 
Marcinkian jest autorem licznych 
książek na temat archeologii m.in. „ 
Z badań nad epoką brązu i wczesną 
epoką żelaza na Ziemi Lubuskiej”, 
„Tajemnice naszej ziemi”, oraz 
„Ziemia Lubuska w dobie cywilizacji 
łużyckiej”, a także blisko stu innych 
publikacji. Andrzej Marcinkian zmarł 
18. 12. 2012 r. w Zielonej Górze.

Krzysztof Kowsz

 H I STORI A /  LUDZI E,  WYDARZENI A 

W latach 1982 - 1990 uczęszczałem do Szkoły Podstawowej nr 17 im. gen. Władysława Sikorskiego w Zielonej 
Górze. Przez osiem lat chodziłem wówczas do klasy z synem dr Andrzeja Marcinkiana – Maciejem, jego rodzina 
mieszkała wówczas w Zielonej Górze przy ulicy Horsztyńskiego (na zdjęciu przedstawiona jest pierwsza klasa, 
Maciej Marcinkian stoi w górnym rzędzie drugi od prawej strony, natomiast Krzysztof Kowsz stoi w tym samym 

górnym rzędzie 4 z lewej).

27 lutego 2015 roku w Muzeum Ziemi 
Lubuskiej w Zielonej Górze nastąpiło 

uroczyste odsłonięcie tablicy 
pamiątkowej dedykowanej 

wybitnym lubuskim archeologom: 
Edwardowi Dąbrowskiemu,  
Adamowi Kołodziejskiemu 

i Andrzejowi Marcinkianowi.

Z wielką radością przyję-
liśmy informację o znie-
sieniu obostrzeń dotyczą-
cych podróżowania i od 
razu zebraliśmy się, aby 
zrealizować zaplanowaną 
wcześniej wycieczkę do 
Gniezna - pierwszej stolicy 
Polski. 
W sobotę 12.06.2021 r. 
grupa turystyczna "Dukat" 
wyruszyła na jednodniową 
wycieczkę, oczywiście z 
panami Tadeuszem i Mieczysła-
wem, z firmy "Feniks V" w Ża-
rach. Miejscem docelowym było 
Gniezno, jednak Bogusia nie by-
łaby sobą, gdyby nie zaplanowała 
zwiedzenia ciekawych miejsc po 
drodze, tak więc zajechaliśmy do 
Wolsztyna, aby zobaczyć paro-
wozownię. Tam pan przewodnik 
z pasją i humorem opowiadał  o 
starych parowozach, drewnianych 
wagonach, pokazał m.in. obrot-
nicę (rozmontowaną w Lubsku i 
przewiezioną do Wolsztyna), pług 
odśnieżny, wagon ratownictwa 
technicznego, ręczne drezyny, 
stary dworcowy zegar, itd. Jeszcze 
długo mógłby o kolei opowiadać, 
lecz czas był ograniczony i mu-
sieliśmy jechać dalej. W trakcie 
jazdy Andrzej wspomniał, że po 
drodze w miejscowości Rako-
niewice, można zobaczyć wóz 
Drzymały (szczegółowo opowie-
dział historię Michała Drzymały 
- był to polski chłop, który w 
latach 1904-1909 prowadził spór 
z administracją Królestwa Prus 
o pozwolenie na budowę domu - 
wóz Drzymały stał się symbolem 
walki z germanizacją w zaborze 
pruskim). Oczywiście zajechali-
śmy tam, zrobiliśmy kilka fotek i 
ruszyliśmy w dalszą drogę.
O godzinie 12.30 dojechaliśmy do 
Gniezna. Na Wzgórzu Lecha, na 
którym stoi Katedra Gnieźnieńska 
zwiedziliśmy Muzeum Archidie-
cezji Gnieźnieńskiej, podziemia 
katedry, zobaczyliśmy Drzwi 
Gnieźnieńskie, weszliśmy na wie-
żę widokową (240 schodów, było 

ciężko, ale co za widoki). Później 
był czas wolny. Jedni poszli coś 
zjeść, inni na zakupy, a część 
do Muzeum Początków Państwa 
Polskiego. W muzeum można 
zobaczyć ekspozycję obejmującą 
ponad 500 eksponatów, między 
innymi: bogaty zbiór ceramiki 
gnieźnieńskiej, kafli piecowych, 
obrazy XIX-wiecznych malarzy, 
biżuterię, broń, pieczęcie i bulle, 
dawne księgi, itd.
Po godzinie 16.00 ruszyliśmy do 
Poznania, ale znów Andrzej pod-
powiedział, że po drodze można 
obejrzeć Park Miniatur (zabytki 
wielkopolskie) w Pobiedziskach. 
Oczywiście zajechaliśmy i po-
wiem, że było warto.
Poznań przywitał nas wielką 
imprezą - Jarmarkiem Świętojań-
skim. Czegóż tam nie było? Szko-
da, że mieliśmy ograniczony czas. 
Miłym akcentem w trakcie po-
dróży, było wręczenie wszystkim 
wycieczkowiczom pamiątkowych 
długopisów podarowanych przez 
PKS "Feniks V" z Żar. Bardzo, 
bardzo dziękujemy. Panowie 
kierowcy też otrzymali drobne 
podarunki, m.in. pamiątkowe 
kubki z nadrukiem imienia i logo 
grupy "Dukat".
Cieszy nas, że dołączają do na-
szej grupy nowe osoby i mamy 
nadzieję, iż "wesoły autobus" im 
się spodobał. Zachęcamy do dal-
szego podróżowania z "Dukatem". 
Kolejny wypad już 26.06.br.do 
Świeradowa. Muszę dopisać, że 
ktoś nad nami czuwał, bo jak je-
chaliśmy to lał deszcz, a jak było 
Zwiedzanie, przestawało padać.

DROHA

Śladami historii - Gniezno

Przy wozie Drzymały

W wolsztyńskiej parowozowni
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BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr 1601/7 obręb Górzyn, gm. Lubsko  
(teren KSSSE Podstrefa Lubsko).

Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 230.100,00 złotych brutto (cena zawiera podatek VAT w stawce 23% zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694, 802.). Wadium wynosi 23.000,00 złotych. 
PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 14 lipca 2021r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 10 lipca 2021r.
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 1601/7 o pow. 0,8761 ha położona jest w obrębie Górzyn, Gmina Lubsko na terenie objętym Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną Podstrefa Lubsko.Działka posiada kształt prostokąta, porośnięta jest 
trawą i chwastami. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się działki niezabudowane z przeznaczeniem przemysłowym, użytki rolne oraz lasy. Dostęp do działki z drogi wojewódzkiej nr 287 drogą wewnętrzną o nawierzchni bitumicznej i drogą gruntową. Z istniejących w drodze 
sieci technicznych i komunalnych można zrealizować przyłącza: energetyczne i wodno-kanalizacyjne. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr 
XLIX/380/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28.04.2010 r. oraz zmienionego uchwała Nr XXIII/154/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27.06.2012 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r., poz. 1166) o funkcji - teren przemysłu, składu i budownictwa. Według ewidencji gruntów i budynków 
Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem: RIVa– pow. 0,2328 ha, RV –pow. 0,6433 ha - grunty orne. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. Opłaty związane z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolnej ponosi nabywca.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00018730/3. Dział III i IV księgi wieczystej 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. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej nieruchomości oraz z procedurą uzyskania zezwolenia na 
prowadzenie działalności na terenie KSSSE Podstrefa Lubsko – w siedzibie KSSSE S.A. w Kostrzynie nad Odrą. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20.10.1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 1670) zarządzającemu strefą przysługuje 
prawo pierwokupu w zakresie prawa własności i użytkowania wieczystego położonych na obszarze strefy nieruchomości.

*
BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr 1601/8 obręb Górzyn, gm. Lubsko 

(teren KSSSE Podstrefa Lubsko).
Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 226.400,00 złotych brutto (cena zawiera podatek VAT w stawce 23% zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694, 802.). Wadium wynosi 22.000,00 
złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 14 lipca 2021r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 10 
lipca 2021r.Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 1601/8 o pow. 0,8603 ha położona jest w obrębie Górzyn, Gmina Lubsko na terenie objętym Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną Podstrefa Lubsko.Działka posiada kształt prostokąta, 
porośnięta jest trawą i chwastami. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się działki niezabudowane z przeznaczeniem przemysłowym, użytki rolne oraz lasy. Dostęp do działki z drogi wojewódzkiej nr 287 drogą wewnętrzną o nawierzchni bitumicznej. Z istniejących w drodze 
sieci technicznych i komunalnych można zrealizować przyłącza: energetyczne i wodno-kanalizacyjne. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr 
XLIX/380/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28.04.2010 r. oraz zmienionego uchwała Nr XXIII/154/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27.06.2012 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r., poz. 1166) o funkcji - teren przemysłu, składu i budownictwa. Według ewidencji gruntów i budynków 
Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem: RIVa – pow. 0,1452 ha, RV –pow. 0,7151 ha - grunty orne. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. Opłaty związane z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolnej ponosi nabywca.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00018730/3. 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.  Nieruchomość wolna 
jest od obciążeń i zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej nieruchomości oraz z procedurą uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie KSSSE 
Podstrefa Lubsko – w siedzibie KSSSE S.A. w Kostrzynie nad Odrą. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20.10.1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 1670) zarządzającemu strefą przysługuje prawo pierwokupu w zakresie prawa własności 
i użytkowania wieczystego położonych na obszarze strefy nieruchomości.

*
BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr 1601/9 obręb Górzyn, gm. Lubsko 

(teren KSSSE Podstrefa Lubsko).
Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 434.200,00 złotych brutto (cena zawiera podatek VAT w stawce 23% zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694, 802.). Wadium wynosi 43.000,00 
złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 14 lipca 2021r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 10 
lipca 2021r.Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 1601/9 o pow. 1,6482 ha położona jest w obrębie Górzyn, Gmina Lubsko na terenie objętym Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną Podstrefa Lubsko.Działka posiada kształt prostokąta, 
porośnięta jest trawą i chwastami. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się działki niezabudowane z przeznaczeniem przemysłowym, użytki rolne oraz lasy. Dostęp do działki z drogi wojewódzkiej nr 287 drogą wewnętrzną o nawierzchni bitumicznej. Z istniejących w drodze 
sieci technicznych i komunalnych można zrealizować przyłącza: energetyczne i wodno-kanalizacyjne. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr 
XLIX/380/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28.04.2010 r. oraz zmienionego uchwała Nr XXIII/154/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27.06.2012 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013r., poz.1166) o funkcji - teren przemysłu, składu i budownictwa. Według ewidencji gruntów i budynków 
Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem: RIIIb – 0,6445 ha, RIVa – pow. 0,2328 ha, RV –pow. 0,6433 ha - grunty orne. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. Opłaty związane z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolnej 
ponosi nabywca.Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00018730/3. 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. Nieruchomość 
wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej nieruchomości oraz z procedurą uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie 
KSSSE Podstrefa Lubsko – w siedzibie KSSSE S.A. w Kostrzynie nad Odrą. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20.10.1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 1670) zarządzającemu strefą przysługuje prawo pierwokupu w zakresie prawa 
własności i użytkowania wieczystego położonych na obszarze strefy nieruchomości.

*
BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr 1601/11 obręb Górzyn, gm. Lubsko 

(teren KSSSE Podstrefa Lubsko).
Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 460.100,00 złotych brutto (cena zawiera podatek VAT w stawce 23% zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694, 802.). Wadium wynosi 46.000,00 złotych. 
PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 16 sierpnia 2021r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 12 sierpnia 
2021r.Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 1601/11 o pow. 1,7480 ha położona jest w obrębie Górzyn, Gmina Lubsko na terenie objętym Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną Podstrefa Lubsko.Działka posiada kształt prostokąta, 
porośnięta jest trawą i chwastami. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się działki niezabudowane z przeznaczeniem przemysłowym, użytki rolne oraz lasy. Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia. Dostęp do działki z drogi wojewódzkiej nr 
287 drogą wewnętrzną o nawierzchni bitumicznej. Z istniejących w drodze sieci technicznych i komunalnych można zrealizować przyłącza: energetyczne i wodno-kanalizacyjne. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym aktualnym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XLIX/380/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28.04.2010 r. oraz zmienionego uchwała Nr XXIII/154/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27.06.2012 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r., poz. 1166) o funkcji 
- teren przemysłu, składu i budownictwa. Według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem: RIII - pow. 1,5344 ha, RV –pow. 0,2136 ha - grunty orne. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. 
Opłaty związane z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolnej ponosi nabywca.Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00018730/3. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. 
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.Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej nieruchomości oraz z 
procedurą uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie KSSSE Podstrefa Lubsko – w siedzibie KSSSE S.A. w Kostrzynie nad Odrą. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20.10.1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity - - Dz. U. z 2020 r. poz. 1670) 
zarządzającemu strefą przysługuje prawo pierwokupu w zakresie prawa własności i użytkowania wieczystego położonych na obszarze strefy nieruchomości.

*
BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr 1601/13 obręb Górzyn, gm. Lubsko 

(teren KSSSE Podstrefa Lubsko).
Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 495.700,00 złotych brutto (cena zawiera podatek VAT w stawce 23% zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694, 802.). Wadium wynosi 50.000,00 złotych. 
PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 16 sierpnia 2021r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 12 sierpnia 
2021r.Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 1601/13 o pow. 1,8845 ha położona jest w obrębie Górzyn, Gmina Lubsko na terenie objętym Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną Podstrefa Lubsko.Działka posiada kształt prostokąta, 
porośnięta jest trawą i chwastami. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się działki niezabudowane z przeznaczeniem przemysłowym, użytki rolne oraz lasy. Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia. Dostęp do działki z drogi wojewódzkiej nr 
287 drogą wewnętrzną o nawierzchni bitumicznej. Z istniejących w drodze sieci technicznych i komunalnych można zrealizować przyłącza: energetyczne i wodno-kanalizacyjne. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym aktualnym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XLIX/380/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28.04.2010 r. oraz zmienionego uchwała Nr XXIII/154/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27.06.2012 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r., poz. 1166) o funkcji - teren 
przemysłu, składu i budownictwa. Według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem: RIII - pow. 1,6193 ha, RIVa – 0,1510 ha, RV –pow. 0,1142 ha - grunty orne. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej 
działki. Opłaty związane z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolnej ponosi nabywca.Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00018730/3. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i 
zobowiązań. 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.Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej nieruchomości 
oraz z procedurą uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie KSSSE Podstrefa Lubsko – w siedzibie KSSSE S.A. w Kostrzynie nad Odrą. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20.10.1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 
1670.) zarządzającemu strefą przysługuje prawo pierwokupu w zakresie prawa własności i użytkowania wieczystego położonych na obszarze strefy nieruchomości.

*
BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Bohaterów oznaczonej nr 365/10, obr. 0003 miasta Lubsko.

Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 223.000,00 złotych. Wadium wynosi 20.000 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 21 lipca 2021r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).   Wadium należy wpłacić 
w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 16 lipca 2021r. Nieruchomość gruntowa 
niezabudowana oznaczona nr 365/10 o pow. 2.921 m2 położona jest w Lubsku przy ul. Bohaterów (obręb 3) w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych i obiektu sportowego. Działka posiada kształt zbliżony do trójkąta, porośnięta jest trawą i drzewami owocowymi, częściowo 
ogrodzona. Możliwość przyłączenia do sieci: wodno - kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej. Dostęp działki do drogi publicznej – ul. Bohaterów przez drogę wewnętrzną utwardzoną kostką betonową.Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest 
aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem Bz – tereny rekreacyjno - wypoczynkowe. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej 
działki. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00050357/0. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (dział III i IV księgi wolny od wpisów). Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie 
istniejącym.Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie 
występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Lubsko z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytku, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej 
dokumentach. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

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 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr 1601/14 obręb Górzyn, gm. Lubsko 
(teren KSSSE Podstrefa Lubsko).

Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 476.100,00 złotych brutto (cena zawiera podatek VAT w stawce 23% zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694, 802.). Wadium wynosi 50.000,00 złotych. 
PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 16 sierpnia 2021r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 12 sierpnia 
2021r.Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 1601/14 o pow. 1,8093 ha położona jest w obrębie Górzyn, Gmina Lubsko na terenie objętym Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną Podstrefa Lubsko.Działka posiada kształt prostokąta, 
porośnięta jest trawą i chwastami. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się działki niezabudowane z przeznaczeniem przemysłowym, użytki rolne oraz lasy. Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia. Dostęp do działki z drogi wojewódzkiej nr 
287 drogą wewnętrzną o nawierzchni bitumicznej. Z istniejących w drodze sieci technicznych i komunalnych można zrealizować przyłącza: energetyczne i wodno-kanalizacyjne. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym aktualnym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XLIX/380/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28.04.2010 r. oraz zmienionego uchwała Nr XXIII/154/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27.06.2012 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r., poz. 1166) o funkcji - teren 
przemysłu, składu i budownictwa. Według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem: RIII - pow. 1,2859 ha, RIVa – 1919 ha, RV –pow. 0,3315 ha - grunty orne. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. 
Opłaty związane z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolnej ponosi nabywca.Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00018730/3. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. 
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.Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej nieruchomości oraz z 
procedurą uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie KSSSE Podstrefa Lubsko – w siedzibie KSSSE S.A. w Kostrzynie nad Odrą. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20.10.1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 1670.) 
zarządzającemu strefą przysługuje prawo pierwokupu w zakresie prawa własności i użytkowania wieczystego położonych na obszarze strefy nieruchomości.

*
BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr 1601/12 obręb Górzyn, gm. Lubsko 

(teren KSSSE Podstrefa Lubsko).
Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 93.500,00 złotych brutto (cena zawiera podatek VAT w stawce 23% zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694, 802.). Wadium wynosi 10.000,00 złotych. 
PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 14 lipca 2021r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 10 lipca 
2021r.Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 1601/12 o pow. 0,3694 ha położona jest w obrębie Górzyn, Gmina Lubsko na terenie objętym Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną Podstrefa Lubsko.Działka posiada kształt liniowy – bardzo 
wydłużonego prostokąta, porośnięta jest trawą i chwastami. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się działki niezabudowane z przeznaczeniem przemysłowym, użytki rolne oraz lasy. Dostęp do działki z drogi wojewódzkiej nr 287 drogą wewnętrzną o nawierzchni bitumicznej. Z 
istniejących w drodze sieci technicznych i komunalnych można zrealizować przyłącza: energetyczne i wodno-kanalizacyjne. Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia.Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym aktualnym 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XLIX/380/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28.04.2010 r. oraz zmienionego uchwała Nr XXIII/154/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27.06.2012 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013r., 
poz.1166) o funkcji - teren przemysłu, składu i budownictwa. Według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem: RIIIb – 0,3004 ha, RIVa – pow. 0,0075 ha, RV –pow. 0,0615 ha - grunty orne. Gmina nie przeprowadziła badań 
geologicznych przedmiotowej działki. Opłaty związane z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolnej ponosi nabywca.Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00018730/3. Nieruchomość 
wolna jest od obciążeń i zobowiązań. 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.Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się 
z dokumentacją przedmiotowej nieruchomości oraz z procedurą uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie KSSSE Podstrefa Lubsko – w siedzibie KSSSE S.A. w Kostrzynie nad Odrą. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20.10.1994r. o specjalnych strefach 
ekonomicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 1670.) zarządzającemu strefą przysługuje prawo pierwokupu w zakresie prawa własności i użytkowania wieczystego położonych na obszarze strefy nieruchomości.

*
BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr 1775/2 obręb Górzyn, gm. Lubsko 

(teren KSSSE Podstrefa Lubsko).
Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 124.300,00 złotych brutto (cena zawiera podatek VAT w stawce 23% zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694, 802.). Wadium wynosi 12.000,00 złotych. 
PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 14 lipca 2021r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 10 lipca 
2021r.Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona działką nr 1775/2 o pow. 0,4884 ha położona jest w obrębie Górzyn, Gmina Lubsko na terenie objętym Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną Podstrefa Lubsko.Działka posiada kształt liniowy – bardzo 
wydłużonego prostokąta, porośnięta jest trawą i chwastami. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się działki niezabudowane z przeznaczeniem przemysłowym, użytki rolne oraz lasy. Dostęp do działki z drogi wojewódzkiej nr 287 drogą wewnętrzną o nawierzchni bitumicznej. 
Z istniejących w drodze sieci technicznych i komunalnych można zrealizować przyłącza: energetyczne i wodno-kanalizacyjne. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsko 
uchwalonego uchwałą Nr XLIX/380/10 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28.04.2010 r. oraz zmienionego uchwała Nr XXIII/154/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27.06.2012 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013r., poz.1166) o funkcji - teren przemysłu, składu i budownictwa. Według 
ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem RIVa –grunty orne. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. Opłaty związane z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolnej ponosi nabywca.Dla 
przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00058084/1. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. 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.Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej nieruchomości oraz z procedurą uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie KSSSE Podstrefa Lubsko 
– w siedzibie KSSSE S.A. w Kostrzynie nad Odrą. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20.10.1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 1670.) zarządzającemu strefą przysługuje prawo pierwokupu w zakresie prawa własności i użytkowania 
wieczystego położonych na obszarze strefy nieruchomości.

*
BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego (biurowego) nr 3 położonego przy ul. Wrocławskiej 8 w Lubsku.

PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 21 lipca 2021r. o godz. 10:20 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 334.650,00 złotych w tym:- wartość lokalu mieszkalnego stanowi 98,6703% ceny 
wywoławczej tj. kwotę 330.200,00zł,- wartość pierwszej opłaty tj. 25% wartości udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowi 1,3297% ceny wywoławczej tj. kwotę 4.450,00 zł. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i 
usług (j.t. Dz.U. z 2020r. poz. 106 z późn.zm.) sprzedaż lokalu z przynależnymi pomieszczeniami zwolniona jest z podatku VAT. Opodatkowaniu  podatkiem VAT w wysokości 23% podlega pierwsza opłata oraz opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.Wadium wynosi 
30.000,00 złotych. Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie 
do 16 lipca 2021r. Sprzedaż lokalu niemieszkalnego (biurowego) nr 3 o powierzchni użytkowej 170,30 m2 usytuowanego na II piętrze budynku biurowego trzykondygnacyjnego, wolnostojącego położonego przy ul. Wrocławskiej nr 8 w Lubsku, składającego się 9 pomieszczeń 
biurowych, korytarza oraz 4 pomieszczeń pomocniczych: 2 umywalnie i 2 wc o łącznej pow. 7,60m2. Lokal wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, gazową, wodną i kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie. Ogólny stan techniczny lokalu i całego budynku określono 
jako średni. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Gmina Lubsko nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte zbywanego lokalu. W budynku znajdują się 3 lokale niemieszkalne (w tym 2 lokale stanowią własność prywatną). Dla nieruchomości 
gruntowej prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1R/00019566/9. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (dział III i IV księgi wolny od wpisów)Sprzedaż lokalu niemieszkalnego następuje z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu oznaczonego 
działką 8/8 o powierzchni 748 m2 w udziale 1/3 położonego w obrębie 0008 miasta Lubsko przy ul. Wrocławskiej nr 8. Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2020r., poz. 1990 z późn. zm.) za oddanie nieruchomości 
gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę tj. 25% ceny gruntu osiągniętej w przetargu oraz opłaty roczne tj. 1% ceny gruntu osiągniętej w przetargu. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku 
, z góry za dany rok. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana na skutek zmiany wartości nieruchomości gruntowej, nie częściej niż raz na trzy lata. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz zobowiązań.

*
BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Bohaterów oznaczonej nr 365/6, obr. 0003 miasta Lubsko.

Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 192.000,00 złotych. Wadium wynosi 20.000 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 21 lipca 2021r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).   Wadium należy wpłacić 
w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 16 lipca 2021r. Nieruchomość gruntowa 
niezabudowana oznaczona nr 365/6 o pow. 2.518 m2 położona jest w Lubsku przy ul. Bohaterów (obręb 3) w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych i obiektu sportowego. Działka posiada kształt zbliżony do trójkąta, częściowo ogrodzona, porośnięta trawą i pojedynczymi 
drzewami bez wartości użytkowej. Możliwość przyłączenia do sieci: wodno - kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej i telekomunikacyjna. Dostęp działki do drogi publicznej – ul. Bohaterów przez drogę wewnętrzną utwardzoną kostką betonową.Dla przedmiotowej 
nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem Bi – inne tereny zabudowane. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych 
przedmiotowej działki. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00057945/8. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (dział III i IV księgi wolny od wpisów). Nabywca przejmuje 
nieruchomość w stanie istniejącym.Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia 
oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Lubsko z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytku, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to 
oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

*
BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Przemysłowej oznaczonej nr 50/1, obr. 0004 miasta Lubsko.

Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 31.800,00 złotych. Wadium wynosi 4.000 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 19 lipca 2021r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz).   Wadium należy wpłacić 
w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 (w godzinach: pn. 8:00-14:00, wt.,śr.,czw. 8:00-13:00 i pt. 8:00-12:00) lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 14 lipca 2021r. Nieruchomość gruntowa 
niezabudowana oznaczona nr 50/1 o pow. 635 m2 położona jest w Lubsku, przy ul. Przemysłowej (obręb 4). Działka posiada kształt zbliżony do kwadratu, niezagospodarowana, porośnięta jest trawą i pojedynczymi drzewami bez wartości użytkowej. Przez działkę przebiega 
napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia ponadto na terenie działki usytuowany jest słup energetyczny. Możliwość przyłączenia do sieci: wodno - kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej i telekomunikacyjna. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest 
aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Lubsko przedmiotowa działka posiada zapis: tereny o funkcji mieszkalno – usługowej. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 
księgę wieczystą nr ZG1R/00021618/6. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków 
wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Lubsko z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytku, różnicy w 
powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Nabywca 
przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

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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W Nowogrodzie Bobrzańskim rozegra-
no 22 maja Indywidualne Mistrzostwa 
Województwa Lubuskiego w tenisie 
stołowym. Rywalizowali najmłodsi za-
wodnicy, skrzaty i żacy. Reprezentantki 
UKTS Olimpia Lubsko: Lena Puzio i Zo-
sia Kamińska zostały brązowymi meda-
listkami w grze deblowej w kat. żaczek. 
Na miejscu 9 i 10 uplasowały się dwie 
zawodniczki Olimpii: Sara Czapracka - 
Amelia Kamińska i Julia Łokaj - Agata 
Głodkowska. Wśród żaków 9 miejsce 
zajęli: Jan Czerniak - Paweł Góralczyk, 
10 Michał Góralczyk - Ruslan Khafi-
zov, 11 Adam Łaskarzewski - Antoni 
Franczak. Gra pojedyncza dziewcząt: 7 
Lena Puzio, 9 Zosia Kamińska. Gra po-
jedyncza chłopców: 17 Jan Czerniak, 18 
Paweł Góralczyk, 19 Michał Góralczyk, 
20 Antoni Franczak, 21 Rusłan Khafizov, 
25 Adam Łaskarzewski. A oto punktacja 
klubowa żaków LUBUSKIEGO OZTS: 
1 ZKS Drzonków 691 pkt., 2 UKTS 
Olimpia Lubsko 385, 3 Spartakus Otyń 
310,5, 4 Bocian Słońsk-Kołczyn 300,5, 5 
Fiber Nowogród Bobrzański 273, 6 Pełcz 
Górki Noteckie 167, 7 Gorzovia Gorzów 

Wlkp.125, 8 Kłodawka Gorzów Wlkp. 
88,5, 9 Witniczanin Witnica 31,5. Na 
pochwałę zasługuje postawa naszych za-
wodniczek i i zawodników, którzy grając 
po raz pierwszy na sportowych arenach, 
dzięki ambitnej postawie uplasowali się 
na dobrych miejscach. Gra pojedyncza 
dziewcząt skrzatek: 7 Amelia Kamińska, 

8 Agata Głodkowska, 9 Julia Łokaj. Gra 
pojedyncza chłopców skrzaty: 9 Michał 
Góralczyk, 13 Antoni Franczak, 14 
Adam Łaskarzewski. Rozgrywki tenisa 
stołowego UKTS Olimpii Lubsko są 
współfinansowane przez Gminę Lubsko 
i Starostwo Powiatowe w Żarach.

M.Sienkiewicz

 LUDZIE,  WYDARZENIA /  SPORT  SPORT 

5 czerwca 2021r. w Wałbrzychu odbył 
się XXVIII Międzynarodowy Turniej 
Dzieci i Młodzików w zapasach w 
stylu klasycznym. Zapaśnicy UKS ZST 
LUBSKO przywieźli z niego 5 medali. 
Pierwsze miejsce na podium zajął Sta-
nisław Troczyński (kat. młodzik 62kg) 
Trzecie miejsce (kat. młodzik)wywal-
czyło aż czterech zawodników ! - Alek-
sander Wrona , Jakub Tołłoczko (85kg), 
Jakub Adamski(68 kg) oraz Mateusz 
Heinemann (35kg). Tuż poza podium 
uplasowali się Mateusz Kaszkur , Hubert 
Słomian i Szymon Mytyś . 
Wyśmienicie spisał się najmłodszy za-
wodnik klubu, debiutujący Aleksander 
Wrona, zajmując trzecie miejsce w 
kategorii dzieci (waga 46 kg) Brawo !

K.S.

LUBSKO ZAJĘŁO NIEMAL CAŁE PODIUM W WAŁBRZYCHU

Zapaśnicy UKS ZST Lubsko przywieźli z zawodów 5 medali. Na podium nr 3 (drugi od prawej) debiutujący w zawodach Aleksander Wrona.

PINGPONGOWE WIEŚCI

Drużyna UKTS Olimpia Lubsko.

W pierwszy weekend czerwca 23 
zespoły wzięły udział w Drużyno-
wych Amatorskich Mistrzostwach 
Województwa Lubuskiego. Turniej 
przeprowadzono na kortach teniso-
wych zielonogórskiego MOSiR-u; 
rywalizowano w 
kilku kategoriach 
wiekowych. W im-
prezie wzięło udział 
około 60 tenisistów. 
STZ NET Lubsko 
reprezentowało 11 
zawodników. Na-
sze drużyny 35 +: 
Artur Łanda, Woj-
ciech Janek i Ar-
kadiusz Śliwiński 
oraz 65 +:  Lech 
Redler, Zbigniew 
Kuszaj i Wiesław 
Pałągiewicz zajęły 
2 miejsca w swoich 
kategoriach wieko-
wych. W kategorii 

50 + wystąpiły 2 drużyny. Grzegorz 
Łokaj i Grzegorz Nadriczny zajęli 1 
miejsce, natomiast Edward Hrynie-
wicz, Arkadiusz Rawa i Jerzy Balicki 
zajęli 2 miejsce. Serdeczne gratulacje! 

M.Sienkiewicz

SUKCES TENISISTÓW 
Z STZ NET LUBSKO!

Od lewej: prezes zarządu Związku Tenisa Województwa 
Lubuskiego Piotr Fabich, Grzegorz Nadriczny, Arek 

Rawa, Jerzy Balicki, Grzegorz Łokaj

W dniach 1-6 czerwca 
w Głuchołazach rozegrano 
XX Jubileuszowe Mistrzostwa 
Polski Służb Mundurowych. 

W zawodach wystartowało 70 zawodników. 
Województwo Lubuskie reprezentowało 5 
zawodników naszego klubu szachowego 
jako OSP Stara Woda: Grzegorz Dąbrowski, 
Waldemar Szylko, Andrzej Kiełek, Andrzej 
Rapiej i Aleksander Kiełek. Bardzo dobrze 
spisał się Andrzej Kiełek. od początku 
narzucając rywalom swoje warunki. Zgro-
madzone 6 punktów pozwoliło mu zająć 5 
miejsce wśród zawodników z OSP i 8 w kla-
syfikacji generalnej. Dodatkowo zawodnik 
z Lubska zyskał 20 punktów rankingowych 
i uzyskał normę kandydacką. Również z 
dużym dorobkiem 6 punktów turniej za-
kończyli Grzegorz Dąbrowski i Waldemar 
Szylko, zajmując odpowiednio 7 i 8 miejsce 
spośród zawodników z OSP. Na 12 miejscu 
(z 5 punktami) zawody zakończył Andrzej 
Rapiej. Aleksander Kiełek zgromadził 3,5 
punktu, wygrywając m.in. z zawodnikiem I 

kategorii. Ten wynik pozwolił naszemu mło-
demu szachiście zyskać na rankingu prawie 
40 „oczek”. Nasi zawodnicy wystartowali 
też w turnieju szachów błyskawicznych. Tu-
taj najlepszy okazał się Grzegorz Dąbrowski 
(8,5 pkt. z 13), który zdobył brązowy medal! 
Tuż za nim znalazł się Waldemar Szylko. 
Na 6 miejscu uplasował się Andrzej Kiełek. 
Tuż za pierwszą 10-tką (odpowiednio na 12 
i 13 miejscu) znaleźli się Andrzej Rapiej 
i Aleksander Kiełek. W klasyfikacji dru-
żynowej nasz team zajął II miejsce wśród 
wszystkich ekip. Gratulujemy srebrnego 
medalu i życzymy kolejnych sukcesów!!!

p.s. Kilka miesięcy temu opublikowaliśmy 
wywiad z Prezesem Lubskiego Klubu Sza-
chowego CAISSA Waldemarem Szylko, 
który był zatytuowany "Jesteśmy szachową 
potęgą" - co się właśnie potwierdziła :)

M.Sienkiewicz

SREBRNY MEDAL DLA 
NASZYCH SZACHISTÓW!!! Michał Rozmys podczas 

mitingu w Marseille we 
Francji wypełnił minimum 
na Igrzyska Olimpijskie 
w Tokio w biegu na 1500 
metrów. Michał uzyskał 
czas 3,34,96, jest to rekord 
życiowy i jednocześnie 3 
wynik w historii Polski na 
tym dystansie. Gratulujemy 
i w imieniu wszystkich 
lubszczan życzymy samych 
sukcesów.

 I.G.

BĘDZIE 
OLIMPIJCZYK 
Z LUBSKA 

Nasi szachiści nie po raz pierwszy 
stanęli na podium Mistrzostw Polski 

Służb Mundurowych

Na przełomie kwietnia i maja Bi-
blioteka Publiczna Miasta i Gmi-
ny w Lubsku zaprosiła wszyst-
kich właścicieli czworonogów do 
udziału w konkursie fotograficz-
nym ph. „Najzabawniejsza mina 
mojego pupila” zorganizowanym 
w systemie on-line.
Duże ograniczenia związane 
z epidemią spowodowały, że 
więcej czasu spędzaliśmy w 
domach. Była to świetna 
okazja, aby wolne chwile 
poświęcić zabawom z 
domowymi zwierzątka-
mi, uważnej obserwacji 
ich zachowań w różnych 
codziennych sytuacjach 
i uwiecznienia na foto-
grafii różnorakich niety-
powych min i nawyków. 
19 maja 2021 roku kon-
kurs został rozstrzygnię-
ty. Spośród 22 przesym-
patycznych zwierzaków 
wyłoniono trzy psiaki. Posiada-
czem najzabawniejszej minki i 
jednocześnie zwycięzcą konkursu 
został uśmiechnięty MAMBO. 
Wyróżnienia otrzymały także pie-
ski: SAMIR i BEBOK. Przysłane 
fotografie 
prezento-
wały domo-
wych pupili 
w różno-
r o d n y c h 
uciesznych 
pozach, z 
rozbrajają-
cymi, a cza-
sem zaska-

kującymi minami. Decyzja o wy-
borze najciekawszych zdjęć była 
bardzo trudna. Żałujemy, iż nie 
mogliśmy nagrodzić liczniejszej 
grupy uczestników. Dziękujemy 
wszystkim za wspólną zabawę.

Renata Włodarczak

Zespoły 
zielonogórskiej 
"okręgówki " 
rozegrały 33 
kolejkę. 

Avans do IV ligi zapewiły 
sobie zespoły Promienia Żary 
i Piasta Czerwieńsk. 

Drużyny z naszej gminy czyli 
Budowlani Lubsko i Kado 
Górzyn uplasowały sie od-
powiednio na 5 i 9 miejscu. 

33 kolejka:
Promień Żary - Budowlani 
Lubsko 4-1

Kado Górzyn - Zorza Ochla 
2-1

Lp. ZESPÓŁ M P
1 PROMIEŃ ŻARY 33 80
2 PIAST INEX CZERWIEŃSK 33 77
3 ŁKS ŁĘKNICA 33 70
4 ZORZA OCHLA 33 69
5 BUDOWLANI LUBSKO 33 66
6 UNIA KUNICE ŻARY 33 62
7 ALFA JAROMIROWICE 33 58
8 POGOŃ PRZYBORÓW 33 58
9 LZS KADO GÓRZYN 33 57
10 ODRA BYTOM ODRZAŃSKI 33 50
11 SPROTAVIA SZPROTAWA 33 50
12 MIESZKO KONOTOP 33 32
13 CHYNOWIANKA Z.GÓRA 33 32
14 DELTA SIENIAWA ŻARSKA 33 27
15 SPARTA GRABIK 33 20
16 GKS SIEDLISKO 33 18
17 DRZONKOWIANKA RACULA 33 18
18 LECH SULECHÓW 33 10

GRAŁA
OKRĘGÓWKA

ZABAWNE MINY
W FOTOGRAFII

 Samir - wyróżnienie  Bebok – wyróżnienie 

 Mambo - zwycięzca konkursu 

 Samir ze swoimi opiekunami 

Jak co miesiąc prezentujemy 
działalność naszych placówek: 
Warsztatów Terapii Zajęciowej 
i Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy, gdzie jak zwykle 
wiele się dzieje. 

ms
W siedzibie WTZ odbyły się warsztaty „Makrama sznurkiem 

wyplatana” w ramach projektu – Z nami upleć, uwij, ukiś, upiecz, ubij. 

 Muzykoterapia w ŚDS, tylko pozazdrościć 

 Uczestnicy ŚDS z wizytą w Rokitnie 

 Światowy Dzień 
Hamburgera. 
Uczczono to święto 
w jedyny słuszny 
sposób

 W siedzibie WTZ odbył 
się Teatr Iluzji. Było bardzo 
zaskakująco i ciekawie 

U Seniorów z Klubu Senior+ w Lubsku, 
jak zawsze rządzą:
Dobre nastroje, 
Dobry humor oraz 
Dobra zabawa!
Maj - mimo, że z początku nie zachwycał 
aurą, to jednak u Seniorów - obfitował w 
wiele interesujących wydarzeń.
ZDROWO
Było dużo spacerów, a także gimnastyki, 
głownie na świeżym powietrzu.
Standardowo klubowicze byli otoczeni 
opieką pani psycholog i mogli korzystać z 
porad psychologicznych w formie rozmów 
indywidualnych.
TWÓRCZO
Seniorzy uczestnicząc w warsztatach 
manualnych, mogli doskonalić sztukę 
tworzenia z gliny oraz z gipsu. 

Niebanalną, wymagającą precyzji i skupie-
nia formę zajęć zaproponowała uczestni-

kom pani psycholog, wraz z którą uczestni-
cy wykonali techniką makramy breloczki 
m.in.: do kluczy. Warsztaty „Makrama 
sznurkiem wyplatana” w ramach zadania 

„5xU” – Z NAMI UPLEĆ, UWIJ, UKIŚ, 
UPIECZ, UBIJ,” zorganizowały Warsztaty 

Terapii Zajęciowej w Lubsku. Zadanie re-
alizowane w ramach operacji AKTYWNA 
LGD współfinansowane jest ze środków 
Unii Europejskiej w ramach poddziała-
nia „Wsparcie na wdrażanie operacji w 
ramach Strategii Rozwoju Lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objętego 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020.
Po raz pierwszy, oczywiście według 
własnej inicjatywy twórczej, seniorzy 
zrobili zdobiące okna Klubu patyczkowe 
witraże, a także pomysłowe wyklejanki 
przestrzenne. 
REKREACYJNIE
Sezon grillowy został u Seniorów otwarty! 
Wspólne zabawy, konkurencje, a nawet 
tańce przy powiewie świeżego powietrza 
i w ładnych okolicznościach przyrody, 

sprawiły, że Seniorzy 
spędzili przyjemnie 
czas nad Zalewem 
Karaś  
Z cichą nadzieją na 
ciepłe lato, Seniorzy 
weszli małymi krocz-
kami w kolejny mie-
siąc funkcjonowania 
Klubu.

UWAGA!
Informacje na temat 
rekrutacji do Klubu 
Senior+ w Lubsku 
można uzyskać oso-
biście w Miejsko-
-Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej 
przy ul. 3 Maja 1 w 
Lubsku lub telefo-
nicznie pod numerem 
Tel. 68 457 83 82.

M.K.

Majowe wieści z Klubu Senior+ w Lubsku w wymiarze 3D

Seniorzy z Klubu Senior+ w Lubsku 
podczas gimnastyki na świeżym 

powietrzu

Podczas warsztatów Seniorzy wykonali m.in. grzyby, które ozdobią klubowy ogródek.

Majowy piknik nad zalewem Karaś w Lubsku.

Wieści z WTZ i ŚDS



SKŁADNIKI
• 1 jajko
• 4 łyżki mąki 
    (może być ciemna, np. graham)
• ćwierć łyżeczki proszku do pieczenia
• ćwierć szklanki mleka,
• szczypta soli,
• pieprz do smaku,
• 3 plastry sera żółtego,
• kilka plastrów czerwonej papryki,
• łyżka oleju,
• inne dodatki według uznania.

SMACZNEGO !!!

MIESIĘCZNIK REDAGUJE KOLEGIUM W SKŁADZIE: 
Redaktor naczelny - Anna Rosińska. 
Dziennikarze stali - Marek Sienkiewicz, Krzysztof Kowsz, Manuela Konieczka,
Ireneusz Gumienny.
Współpracownicy: Adam Bolesław Wierzbicki. 
DTP (skład graficzny, przygotowanie do druku): Adam Sommerfeld Studio Graficzne Raptor.
Adres redakcji: 68-300 Lubsko, al. Wojska Polskiego 2, tel. 601 815 840 (kontakt telefoniczny - jeżeli nie możemy odebrać 
- oddzwonimy),  www.magazyn-lubski.pl e-mail: ml@lubsko.pl facebook.com/MagazynLubski
Wydawca: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Lubsku. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. 
W przypadku publikacji listów do redakcji, polemik i wszystkich materiałów nie zamówionych redakcja zastrzega sobie 
prawo do skracania i redagowania bądź nadawania tytułów.

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

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

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

BADANIA KIEROWCÓW WSZYSTKICH KATEGORII

KRZYŻÓWKA NR 6 (365) 2021 r.

Poziomo: 1. Nie wojskowy, 7. 
Pojazd na wycieczki, 8. Zakoń-
czenieizolacji uziemiającej, 9. 
Krzywizna, 10. Stary, ale cenny 
mebel, 11. Byk czczony w staro-
żytnym Egipcie, 14. Mieszkaniec 
pn. Afryki, 17. Zmotoryzowane 
Odwody Milicji Obywatelskiej, 19. 
Pokaz, parada, 20. Za nią Niemcy, 
21. Pastwisko, 22. Imię Comăneci, 
23. Ludowy zwyczaj witania 
wiosny, 24. Obsesja erotomana, 
27. Pożywka dla drobnoustrojów, 
31. Ojciec Odoakera, 32. Wzgórze 
warowne w starożytnej Grecji, 33. 
Jon ujemny, 34. Żółty ptaszek, 
ziarnojad, 35. Johannes, fizyk 
niemiecki - noblista.

Pionowo: 1. Laska podhalańska, 
2. Lewa, karciana bitka, 3. Kieli-
szek do wina, 4. Przy kuchennym 
stole, 5. Boczna część czoła, 6. 
Owocowe w sadzie, 12. Przetwór 
owocowy ze śliwek, 13. "Dom" z 
gałęzi, 15. Prawnik w firmie, 16. 
Zniewolona białogłowa, 18. Wą-
skonosa małpa, 23. Tost, gorąca 
kromka, 25. Zakonnik w pustelni, 
26. Horeszko, bohater "Pana Ta-
deusza", 28. Najszybszy kot, 29. 
Odpoczynek, daje odprężenie, 30. 
Kolor pomarańczowy.
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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 5/364 ML jest hasło: "DO KOŃCA BYŁAŚ Z NAM".
Nagrody wylosowali:Jan Niedziela z Lubska, Urszula P. 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
 L

ub
sk

ie
goKulinarne

smaki...

Serdecznie przepraszamy zainteresowanych 
Czytelników, za nieprawidłowe przedstawienie 
faktów w artykule pt. „Krzysztof Bagiński 
– lubski mistrz plastyki i fotografii”. Na spe-
cjalną prośbę pana Krzysztofa Bagińskiego 
informujemy Czytelników, że przyjechał on 
do Nowej Soli tylko z siostrą Marią (dwoje 
jego rodzeństwa urodziło się już na Ziemiach 
Odzyskanych). Ponadto wziął ślub z Emilią 
Borda z d. Wielebińską zmarłą 04 czerwca 

2009 roku, inicjatorką pogotowia rodzinnego, 
przygotowującego dzieci do adopcji, z którą 
przeżył w związku małżeńskim 26 lat. Ludzie 
przypuszczali, że dla Państwa Bagińskich jest 
opłacalne finansowo prowadzenie prywatnego 
pogotowia adopcyjnego, jednak tak naprawdę 
to oni dopłacali co miesiąc z własnych środków 
pieniężnych na utrzymanie niepełnosprawnej 
Ani.

Redakcja

Sprostowanie

Pizza
z patelni

PRZYGOTOWANIE
Jajko ubić mikserem z solą, dodać 
mąkę, proszek do pieczenia, mle-
ko (cały czas ubijając), wylać na 
rozgrzany na patelni olej. Smażyć 
około 2-3 minuty, obrócić, na wierzch 
wyłożyć paprykę, ser i inne dodatki, 
przykryć pokrywką i smażyć jeszcze 
2-3 minuty do rozpuszczenia sera. 
Posypać zieleniną i pieprzem lub 
ulubionymi przyprawami.


