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POLITYKA

SESJA NADZWYCZAJNA RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU

W dniu 13 września 2021 roku w odpowiedzi na wniosek Burmistrza Lubska
odbyła się Sesja Nadzwyczajna Rady
Miejskiej w Lubsku, podczas której zostały podjęte uchwały w sprawie:
• uchwalenia „Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubsko”. Uchwała została
podjęta jednogłośnie 14 głosami ZA.
• zmiany Uchwały budżetowej Gminy
Lubsko na rok 2021. Uchwała została
podjęta jednogłośnie 15 głosami ZA.
• udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Żarskiemu na dofinansowanie, poprzez udzielenie dotacji, z przeznaczeniem na zakup
ambulansu transportowego dla Szpitala
na Wyspie Sp. z o.o. Uchwała została
podjęta jednogłośnie 15 głosami ZA.
• wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem
Lubuskim, a Gminą Lubsko w sprawie
podjęcia działań dotyczących uporządkowania sieci dróg na terenie miasta
Lubska poprzez zmianę przebiegu drogi

Jak powiedział na koniec sesji
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Lubsku Artur Bondarenko, 13
września 2021 roku staje się ważną w
historii Lubska datą. Gmina Lubsko,
będąca jeszcze nie tak dawno temu
sama w trudnej sytuacji finansowej,
dziś udziela pomocy finansowej
innym. Jest to jednak mądra pomoc,
ponieważ wsparte inwestycje będą
służyły również, a w przypadku
drogi ul. Wrocławskiej – głównie
mieszkańcom gminy Lubsko.

głosami ZA.
• udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu. Uchwała została
podjęta jednogłośnie
15 głosami ZA.
Tym razem radnym
towarzyszyła stuprocentowa zgodność.
Nikt nie miał wątpliwości co do słuszności podejmowanych
uchwał. A dotyczą one
Burmistrz Lubska Janusz Dudojć zaprezentował
zagadnień ważnych
nowy wariant przebiegu obwodnicy Lubska, który jest
najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla naszej gminy, dla mieszkańców
gminy Lubsko.
a także dla Budziechowa i Jasienia.
Jednym z nich jest
wojewódzkiej nr 287. Uchwała została
sprawa udzielenia Powiatowi Żarskiepodjęta jednogłośnie 15 głosami ZA.
mu dofinansowania w postaci dotacji w
• pozbawienia dotychczasowej kategorii
kwocie 300 000 zł z przeznaczeniem na
odcinków obecnych dróg gminnych oraz
zakup ambulansu transportowego dla
zaliczenia obecnych odcinków dróg woSzpitala na Wyspie sp. z o.o. Jak wskajewódzkich do kategorii dróg gminnych.
zał Burmistrz Lubska Janusz Dudojć,
Uchwała została podjęta jednogłośnie 15
jest to istotne działanie prozdrowotne

oraz samorządowe, które zwłaszcza w
dobie pandemii, nabiera tym większego
znaczenia. Zdrowie i życie człowieka,
to wartości najwyższe – które trzeba
chronić. Lubsko dziś zgodnie się za tym
opowiedziało!
Drugą bardzo istotną sprawą była kwestia porozumienia Gminy Lubsko z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej
Górze w sprawach dotyczących:
- uporządkowania na terenie miasta
sieci dróg poprzez zmianę przebiegu
drogi wojewódzkiej nr 287 oraz zmiany
kategorii niektórych dróg gminnych na
wojewódzkie i odwrotnie,
- planowanych do realizacji inwestycji na
drodze wojewódzkiej ul. Wrocławskiej
- a także udzielenia Województwu Lubuskiemu pomocy finansowej w wysokości
200.000 zł z przeznaczeniem na dofinasowanie kosztów „Przebudowy drogi
polegającej na odnowie dywanikowej
drogi wojewódzkiej nr 287 w m. Lubsko
przy ul. Wrocławskiej”.
M.K.

POROZUMIENIE W SPRAWIE DRÓG

We wtorek 7 września 2021
roku w lubskim ratuszu miało
miejsce bardzo ważne spotkanie
Burmistrza Lubska Janusza
Dudojcia, Artura Bondarenki
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubsku, Iwony Poszwy
Sekretarza Gminy z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Dyrektorem Pawłem Tonderem
oraz Naczelnikiem Wydziału
Dokumentacji Krzysztofem
Poglądowa mapa ze wskazaniem dróg podlegających
Poglądowa mapa obrazująca odcinek ul. Wrocławskiej,
Kocikiem, podczas którego Spotkanie z 7 września 2021 roku było jednym z kilku
w
sprawie
zamiany
dróg
oraz
inwestycji
na
drogach
zamianie.
który jeszcze w tym roku zostanie wyremontowany.
omówiono warunki, zasady i
wojewódzkich w gminie Lubsko. Inicjatywy te od
budowania
drugiego
etapu
obwodnicy
wyboru
oferty
najkorzystniejszej
w ogło- ZDW w Zielonej Górze przez Gminę
zakres współpracy Gminy Lubpoczątku były wspierane przez Radnego Sejmiku
Lubsko części środków na ww. inwestycję
Lubska,
natomiast
przekazanie
Gminie
szonym
po
raz
drugi
przetargu.
Pierwszy
sko z ZDW w Zielonej Górze
Województwa Lubuskiego Sławomira Muzykę.
w wysokości 200 000 zł. Pozostałą część
dróg
w
centrum
Lubska,
ułatwi
dbałość
przetarg
został
unieważniony
z
uwagi
na
dotyczącej zamiany dróg oraz
na drogi gminne. Taka zamiana sprawi z
wartości robót w wysokości 1 159 401,90
o
nie
w
zakresie
letniego
i
zimowego
to,
że
oferta,
która
została
złożona,
przekrainwestycji drogowych w Lubsku.
jednej strony, że powstanie główna droga utrzymania dróg w porządku i czystości.
zł sfinansuje ZDW.
czała
przeznaczoną
na
tę
inwestycję
przez
Strony opracowały porozumienie normutranzytu przez Lubsko, co udrożni ruch i Porozumienie obok zagadnienia zamiany ZDW (inwestora) kwotę.
Zgodnie z projektem porozumienia, ZDW
jące m.in. sprawę zamiany obecnych dróg
zwiększy jego bezpieczeństwo, z drugiej dróg, reguluje również sprawę przyszłych W drugim przetargu historia byłaby się dołoży wszelkich starań, by trzeci etap
gminnych ul. Przemysłowej i Sybiraków
- ułatwi zarządzanie drogami w centrum inwestycji dotyczących remontu drogi ul. powtórzyła, gdyby nie starania Gminy remontu drogi wykonać w 2022 roku,
na drogi wojewódzkie, natomiast obecnych
miasta. Utworzenie jednolitego ciągu Wrocławskiej oraz chodników wzdłuż Lubsko, Rady Miejskiej w Lubsku oraz natomiast remont chodnika wzdłuż drogi
dróg wojewódzkich ul. Poznańskiej, Krakomunikacyjnego: ul. Przemysłowej, Sy- tej drogi.
ZDW, wynikiem których jest podjęta pod- przewidziany jest do realizacji w trzech
kowskie Przedmieście, Kopernika, Reja,
biraków, Wrocławskiej jest bardzo istotne, Pierwszy etap remontu drogi będzie reali- czas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej etapach w latach 2022-2024.
Niepodległości, Chopina, Plac Wolności
i pozostanie takie, zwłaszcza do czasu wy- zowany już niebawem. ZDW dokonało w Lubsku uchwała dotycząca przekazania
M.K.

GMINA LUBSKO WSPIERA
PRZEDSZKOLAKÓW!

31 sierpnia 2021 roku Burmistrz Lubska
Janusz Dudojć oraz Skarbnik Gminy
Anna Górska podpisali w Kargowej umowę o dofinansowanie projektu pn. „Gmina Lubsko wspiera przedszkolaków!”.
Całkowity koszt projektu, to 532.804,83
zł, w tym przyznane dofinansowanie
w kwocie 452.884,10 zł (85%). 15%
wartości projektu stanowi wkład własny
Gminy (wkład rzeczowy).
Projekt realizowany będzie w roku
szkolnym 2021/2022. Działaniami projektowymi objętych zostanie 296 dzieci
i 39 nauczycieli z Przedszkoli nr 1, 2, 3
i 5 w Lubsku, Oddziału Wychowania
Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lubsku, OWP przy SP im.
Żeromskiego w Górzynie.
Głównym celem projektu jest nabycie
kompetencji kluczowych i umiejętności
uniwersalnych niezbędnych na rynku
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pracy.
Działania projektowe będą obejmowały:
doposażenie przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w pomoce dydaktyczne,
zajęcia dla dzieci z kompetencji matematyczno-przyrodniczych, informatycz-

nych, zajęcia z kompetencji w zakresie
rozwiązywania problemów pracy w
grupie, posługiwania się językiem obcym
i kursy dla nauczycieli.
M.K.

SPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!
Do końca Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań zostało już
tylko kilka dni! Nie czekaj do 30 września – na samospis internetowy lub na
infolinii masz czas tylko do momentu,

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu na doposażenie przedszkoli,
dodatkowe zajęcia dla przedszkolaków oraz szkolenia dla nauczycieli.
M AG A Z Y N L U B S K I N R 9/2021 ( 368 )

gdy skontaktuje się z Tobą rachmistrz!
Spisz się już dziś!
Pamiętaj udział w NSP’2021, to Twój
obowiązek!
M.K.

Możesz spisać się także w Urzędzie Miejskim w Lubsku!
Zapraszamy do ratusza w godzinach pracy UM.

POLITYKA

GOŚĆ RATUSZA – MAREK CHROMIK
DYREKTOR GENERALNY UESA POLSKA SP. Z O.O.

8 września 2021 roku
odbyło się spotkanie
Burmistrza Lubska
Janusza Dudojcia z
Dyrektorem Generalnym
Uesa Polska Sp. z o.o.
z Lubska Markiem
Chromikiem.

Tematem rozmów był dalszy rozwój
firmy na lubskim rynku pracy. Właśnie

zakończono budowę nowej hali produkcyjnej na terenie strefy przemysłowej
przy ul. Reymonta w Lubsku. Firma
rozpoczęła rekrutację pracowników na
stanowiska: elektryka, elektromontera,
montera. Jak podkreślił Dyrektor, mile
widziane są osoby z doświadczeniem,
jednakże firma osobom z kwalifikacjami,
ale bez doświadczenia też daje szansę
zatrudnienia, deklarując gotowość przyuczenia do zawodu.

GOŚĆ RATUSZA

Radny Sejmiku
Województwa Lubuskiego
Sławomir Muzyka

inwestorów jest jednym z kluczowych
kryteriów wyboru lokalizacji swoich
działalności.
M.K.

24 sierpnia 2021 roku
Burmistrz Lubska Janusz
Dudojć spotkał się z Radnym Sejmiku Województwa
Lubuskiego Sławomirem
Muzyką. Spotkanie stanowiło kontynuację wcześniejszych rozmów m.in.
na temat potrzebnych i
koniecznych do realizacji
inwestycji wojewódzkich
na terenie gminy Lubsko, w Budowa drugiego etapu obwodnicy jest Lubsku
tym przede wszystkim mo- bardzo potrzebna. O tej i o innych sprawach, m.in.
w zakresie potrzebnych inwestycji drogowych
dernizacji dróg i chodników,
na terenie gminy Lubsko, podczas spotkania w
głównie ul. Wrocławskiej.
lubskim ratuszu rozmawiali Burmistrz Lubska
Uporządkowanie stanu tej
Janusz
Dudojć oraz Radny Sejmiku Województwa
drogi jest bardzo ważne,
Lubuskiego Sławomir Muzyka.
gdyż stanowi ona odcinek głównej trasy tranzytu
przez Lubsko. Do czasu
wybudowania drugiego odcinka obwodnicy Lubska
ul. Wrocławska to jedna z
najbardziej strategicznych
dróg, która w połączeniu z
ul. Przemysłową, wyznacza
główną trasę ruchu w relacji
Żary – Zielona Góra, Krosno
Odrzańskie, Gubin, przejście
graniczne Zasieki-Forst.
Przy okazji spotkania wrócił
również temat budowy II
etapu obwodnicy Lubska.
Obecnie trwają prace nad
optymalnym wariantem
przebiegu obwodnicy, dającym szansę na brak wnoszonych sprzeciwów i blokowania inwestycji.
Budowa drugiego etapu
obwodnicy Lubska jest dla
gminy kluczową inwestycją
z uwagi na podniesienie
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 zapewnienia zrównoważonego rozwoju gospodarczego regionu. Budowa
obwodnicy znacznie poprawi płynność komunikacyjną
regionu oraz połączy Lubsko
w dogodny sposób z siecią
krajowych i międzynarodowych autostrad, co w ocenie

dobrze rozwinięty system opieki zdroRynek pracy stał się
wotnej, a także alternatywa spędzania
jednym z głównych
czasu wolnego. To zatrzymuje ludzi w
tematów poruszonych
mieście i to przyciąga do niego innych.
przez rozmówców.
Gmina dba i konsekwentnie realizuje
Jak wskazał Burwielokierunkowy rozwój gminy, czego
mistrz Lubska, jest
dowodem są chociażby prowadzone
to bardzo złożone zainwestycje.
gadnienie, do którego
Osoby zainteresowane pracą w Uesa
trzeba podchodzić
Polska sp. z o.o. w Lubsku, mogą złożyć
kompleksowo.
dokumenty rekrutacyjne bezpośrednio w
By stworzyć atrakfirmie lub wysłać je mailem, natomiast
cyjny rynek pracy,
we wszelkich sprawach i zapytaniach,
trzeba stworzyć lumogą kontaktować się telefonicznie.
dziom - obok miejsc
pracy - dobre warunki Wiodącym tematem rozmów Burmistrza Lubska Janusza
Uesa Polska Sp. z o.o.
funkcjonowania poza Dudojcia oraz Marka Chromika Dyrektora Generalnego
Uesa Polska sp. w o.o. w Lubsku stał się lokalny i
ul. Traugutta 2, 68-300 Lubsko
nią. Dlatego duże znaregionalny rynek pracy.
rekrutacja@uesa.pl
czenie mają sprawy
znający popyt i upatrujący w tym rynku centrala tel. 68 372 50 00
mieszkalnictwa, sysM.K.
temu zdrowia, oświaty, a także możli- potencjał i powodzenie dla budownictwa
wielorodzinnego.
wości spędzenia czasu wolnego.
Gmina podchodzi do tego tematu w Gmina czyni rówsposób holistyczny. Po tym, jak dobrze i nież starania utwoskutecznie poradziła sobie z problemami rzenia dodatkofinansowymi, stawia przed sobą kolejne wych miejsc żłobkowych, ponieważ
wyzwania.
Istotnym problemem gminy jest sprawa jest to kolejny temat
mieszkalnictwa. Zauważa się rozwój bardzo powiązany z
mieszkalnictwa jednorodzinnego, co rynkiem pracy.
jest bardzo pozytywne, jednak niewy- By ludzie zostali
starczające dla zaspokojenia potrzeb w w danym mieście:
muszą mieć nie
tym zakresie.
Ważne jest budownictwo wielorodzinne tylko pracę, ale
i działania w takim kierunku Gmina też miejsce do żywspiera. Są inwestorzy zainteresowani cia, wyedukowaW tej nowej hali Uesy Polska Sp. z o.o. przy
działalnością deweloperską w zakresie nia swoich dzieci.
ul.
Reymonta
w Lubsku zatrudnienie mogą znaleźć elektrycy,
Ważny
jest
dla
nich
budowy i sprzedaży mieszkań w Lubsku,
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elektromonterzy, monterzy.
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W GMINIE

Kompost KOMPO ZZO MARSZÓW

GAZ DO GÓRZYNA – KOLEJNY KROK BLIŻEJ
Polska Spółka Gazownictwa sp. z
o.o. Oddział Zakładu Gazowniczego w Gorzowie Wlkp. w dniu 12
sierpnia 2021 roku w odpowiedzi
na wniosek Gminy Lubsko z 28
czerwca 2021 roku wydała warunki przyłączenia do sieci gazowej z
Lubska do strefy przemysłowej w
Górzynie.
Wydane warunki odnoszą się do
budowy sieci gazowej o średnicy
160mm i długości 2,5km.
Jako cel wykorzystania paliwa ga-

Popraw jakość swojej
gleby i ciesz się
dorodnymi plonami!

W Punkcie Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych przy ul.
Traugutta 3 w Lubsku, można odebrać organiczny środek poprawiający
właściwości gleby pn. „KOMPO-ZZO
Marszów” produkowany z odpadów
zielonych dostarczanych do Zakładu
Zagospodarowania Odpadów Sp. z
o.o. w Marszowie.
Kompost zapakowany jest w workach
i zainteresowani mieszkańcy Gminy
Lubsko mogą go otrzymać w ramach
uiszczanej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
M.K.

KOMPO – ZZO Marszów, wzbogaca
glebę materią organiczną, poprawia
strukturę gleb, zwiększa zasobność
w fosfor i potas. Możliwy jest do
stosowania: w uprawie roślin,
przy zakładaniu trawników oraz w
uprawach polowych.

"Inauguracja działań projektu
WOMEN 55+ vs. COVID-19"
Dnia 22 czerwca 2021 roku w Zielonej
Górze odbyło się spotkanie inaugurujące
projekt programu Erasmus +, którego
Beneficjentem jest Zakład Doskonalenia
Zawodowego w Zielonej Górze. Projekt
noszący tytuł Women 55+ vs. Covid-19 dedykowany jest kobietom, które ukończyły
55 rok życia, a które na skutek różnorodnych czynników powiązanych z pandemią
(np. redukcja lub pozbawienie zatrudnienia,
wzmożone napięcie emocjonalne w rodzinie lub środowisku pracy itp.) doświadczyły
załamania, bezsilności lub bezradności.
Projekt, wychodząc naprzeciw potrzebom
kobiet zmagających się z będącymi pokłosiem pandemii trudnościami, zapewnia im
wsparcie w obszarze pomocy psychologicznej jak również w obszarze rozwoju
kompetencji osobistych i społecznych.
W spotkaniu udział wzięli partnerzy projektowi z 4 organizacji pochodzących z Polski,
Słowacji, Łotwy oraz Hiszpanii. Z przyczyn
związanych z obostrzeniami wprowadzonymi z tytułu pandemii Covid-19 na spotkanie nie dotarł partner z Turcji. Przybyłych
na spotkanie gości podjęli przedstawiciele
biura zarządu Zakładu Doskonalenia
Zawodowego w Zielonej Górze. Podczas
spotkania Koordynator Projektu szczegółowo omówił założenia i cele projektu,

W GMINIE

formy ich realizacji, pomysły związane z
wdrożeniem i promocją, a także przedstawił
plan opracowania produktów projektu. Co
więcej, partnerzy ustalili sprawy związane
z harmonogramem spotkań międzynarodowych, dokumentacją projektową oraz
formami komunikacji pomiędzy powołanymi na potrzeby prawidłowego działania
projektu drużynami projektowymi. Tytułem
zakończenia spotkania partnerzy podjęli
dyskusję na temat sposobów niwelowania
możliwych zagrożeń i problemów podczas
realizacji projektu.
Po spotkaniu, przed partnerami projektu
staną liczne zadania do zrealizowania.
Jednym z pierwszych jest zorganizowanie i
przeprowadzenie szkoleniowego spotkania
dla trenerów projektu. To poważne i odpowiedzialne zadanie zostało wyznaczone
partnerowi z Turcji, a o jego efektach mamy
nadzieję poinformować już w październiku.
Inauguracja projektu Women 55+ vs.
Covid-19, a także wypracowane podczas
spotkania pomysły, dały nadzieję na sukcesywne wznowienie działań projektowych
w ramach programu Erasmus +, które w
ostatnich miesiącach na skutek pandemii
zostały silnie zakłócone w całej Europie.
ZDZ Zielona Gór

zowego w wydanych warunkach
wskazano:
- ogrzewanie pomieszczeń
- technologia procesu produkcyjnego.
Warunki przyłączenia są ważne
przez okres 24 miesięcy od daty
ich wydania.
Wydane warunki są konsekwencją wcześniejszych
To duży sukces i kolejny krok zblidziałań zwieńczonych podpisaniem przez Gminę
żający gazyfikację strefy inwesty- Lubsko z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. w
lutym 2020 roku listu intencyjnego dotyczącego
cyjnej w Górzynie oraz docelowo
doprowadzenia sieci gazowej w kierunku
również miejscowości Górzyn.
M.K. miejscowości Górzyn uwzględniając przy tym tereny

inwestycyjne w Górzynie.

Seminarium ekologiczne w Lubsku
W dniu 26 sierpnia
2021 roku w Galerii
Artystycznej „Mała”
Biblioteki - Centrum
Kultury im. Jana Raka
w Lubsku, w ramach
edukacji ekologicznej,
odbyło się seminarium
pn. „Standardy skutecznej
opieki nad drzewami dla
samorządów”.

Organizatorem seminarium był Burmistrz Lubska Janusz Dudojć oraz
Fundacja EkoRozwój, przy ścisłej
współpracy z Panią Agnieszką Ryzzą-Woźniak zajmującą się na co
dzień projektowaniem, zakładaniem
i pielęgnacją terenów zielonych.
W spotkaniu licznie udział wzięli
m.in. przedstawiciele samorządów
gminnych, powiatowych, nadleśnictwa, radni, pszczelarze, a także

przedstawiciele firm zajmujących się
utrzymaniem zieleni.
Prelegenci seminarium: dr inż. Piotr
Tyszko-Chmielowiec oraz inż. Kamil Witkoś - Gnach przedstawiciele
Fundacji EkoRozwój, przy wsparciu
specjalisty ds. dendrologii Agnieszki
Ryzzy-Woźniak omówili kwestie
oceny, cięć, pielęgnacji i ochrony
drzew. Żadne z zadanych pytań nie
zostało bez odpowiedzi. Nie zabrakło

ciekawych dyskusji na temat ochrony
drzew podczas prowadzonych inwestycji drogowych.
Oprócz części teoretycznej były także
zajęcia w terenie, podczas których
dokonano przeglądu drzew znajdują-

Tak pięknie jest tylko w gminie LUBSKO
Za nami rozstrzygnięcie
trzeciej edycji konkursu pn.
„Najładniejsza posesja w
gminie Lubsko 2021”.
Jego forma różniła się nieco od wcześniejszych. W tym roku oceniane było zagospodarowanie terenu w jednej kategorii:
posesja - dom z ogrodem.
W trakcie oceny były brane pod uwagę
następujące elementy:
- zagospodarowanie i utrzymanie zieleni,
w tym różnorodność nasadzeń: gatunków
kwiatów, krzewów i drzew,

- harmonijne wkomponowanie się w otoczenie, w tym estetyka i stan techniczny
zabudowań,
- zagospodarowanie terenu elementami
małej architektury,
- oryginalność i pomysł zagospodarowania
terenu.
Sponsorami nagród byli: Marcin Choiński Przewodniczący Komisji Rolnictwa,
Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Rady Miejskiej w Lubsku, Państwo
Burdan Ogród Rozmaitości pod Dębem z
Mokrej oraz Pani Agnieszka Ryzza-Woź-

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, które nastąpiło 28
sierpnia 2021 roku podczas rodzinnego pikniku nad
zalewem w Nowińcu, wyróżniono 16 posesji.

niak Projektowanie-Zakładanie-Konserwacja Terenów Zielonych z Olbrachtowa.
Konkurs przybrał charakter cyklicznego
wydarzenia, które zachęca mieszkańców
do podniesienie walorów estetycznych
swoich posesji. Poprzez współzawodnictwo ma także na celu kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców
za estetykę i wizerunek gminy Lubsko
Gratulujemy wszystkim wyróżnionym w
konkursie!
Dzięki Wam nasza gmina pięknieje!
M.K.

Zdjęcia
przydomowych
terenów
zielonych części
wyróżnionych
posesji.

Prelegenci seminarium: dr inż. Piotr
Tyszko-Chmielowiec (z lewej) oraz
inż. Kamil Witkoś – Gnach (z prawej)
przedstawiciele Fundacji EkoRozwój
– omawiają zasady pielęgnacji drzew.

Seminarium, to jedno z wielu podejmowanych w gminie Lubsko działań
proekologicznych. Równie dużym zainteresowaniem cieszyły się wcześniejsze
akcje sadzenia drzew miododajnych, festyny i konkursy ekologiczne.

PO PIĘKNE WIDOKI
- DO LUBSKA
O takim kierunku wyprawy zdecydował w sobotę 4 września 2021 roku
Grzegorz Walkowski - trener personalny KDK Fitnes z Gorzowa Wlkp.,
pasjonat fotografii, który przyjechał
do Lubska, by wypełnić daną koledze
obietnicę i 'pstryknąć z drona kilka
fotek okolicy'.

Aleja platanów wzdłuż rzeki Lubszy jest dla Lubska bardzo charakterystyczna.
Podczas seminarium zaprezentowano metody inspekcji drzew na platanie przy
Centrum Kultury, który potrzebuje pomocnej ręki człowieka oraz jego mądrego
i zaradczego działania zabezpieczającego go przed złamaniem.

Zachwyt Lubskiem przyszedł przy
pierwszym ujęciu.
Najpierw urzekło piękno zalewu w
Nowińcu oraz pobliskich stawów,
później starówka miasta, pałac w
Dłużku, a na końcu zalew Karaś.
M.K.

Wdzięczna przyroda oddaje z naddatkiem
W 2020 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji we współpracy
z Lubskimi Wodociągami i Kanalizacją sp. z o.o. zlikwidowali niekontrolowany wyciek ścieków w okolicy
zalewu Karaś.
W ramach podjętych wówczas działań została wykonana
również lokalna przepompownia ścieków przy przystani
kajakowej. Nie trzeba było długo czekać na pozytywne
efekty tych proekologicznych inwestycji.
W rowie w obrębie Natury 2000 w okolicy zalewu Karaś,
wytarło się mnóstwo karasi. Przyroda się odwdzięczyła
i jak zawsze oddała z naddatkiem.
M.K.

Tego niecodziennego, przyrodniczego odkrycia dokonał
mieszkaniec Lubska, wędkarz – Pan Michał Kołacki.

Pałac w Dłużku. Gmina Lubsko stara się o jego nieodpłatne przejęcie
od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Zamek w Lubsku – obecnie mieści się tam Dom Pomocy Społecznej.

POWSTANIE OSIEDLE MAŁYCH
DOMÓW WIELORODZINNYCH

W poniedziałek 23 sierpnia 2021 roku Burmistrz Lubska Janusz Dudojć gościł u siebie
przedstawicieli Puro Sp. z o.o. – firmy, która
w odpowiedzi na ogłoszone przez Gminę
Lubsko przetargi na sprzedaż nieruchomości, złożyła najkorzystniejsze oferty na zakup
9 działek przy ul. Jarzębinowej w Lubsku.
Inwestorzy mają opracowaną wstępną
koncepcję zagospodarowania terenu obejmującą wybudowanie 12 małych domów
wielorodzinnych. Będą to budynki trzykondygnacyjne, dostosowane do rzeźby terenu.
W każdym domu planuje się wykonanie 11
lokali mieszkalnych. W budynkach będą
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cych się wokół budynku przy pl. Jana
Pawła II. Dodatkowo zaproponowano
sposób zabezpieczenia drzewa – pochylonego platanu.
M.K.

również lokale z funkcją usługową z perspektywą wynajmu m. in. na mini żłobek i
mini przedszkole.
Obecnie trwają przygotowania do procesu
inwestycyjnego, który Spółka planuje rozpocząć już w 2022 roku.
Z uwagi na trwający etap projektowy, istnieje
możliwość dostosowania układu i wielkości
mieszkań do indywidualnych potrzeb przyszłych mieszkańców.
Osoby zainteresowane kupnem mieszkania,
mogą kontaktować się z inwestorem mailowo: info@puro.pl
M.K.
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MAGICZNE ZDJĘCIE
TWOJEGO DZIECKA

ZAMÓW
OD

27 sierpnia 2021 roku nastąpiło podpisanie aktów notarialnych
finalizujących sprawę sprzedaży przez Gminę Lubsko na rzecz PURO
sp. z o.o. 9 działek przy ul. Jarzębinowej w Lubsku, które inwestor
planuje przeznaczyć pod budowę 12 małych domów wielorodzinnych.

Zalew Karaś – widok z lotu ptaka.

Zalew w Nowińcu oraz pobliskie stawy hodowlane – widok z lotu ptaka.
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W GMINIE

BUDUJĄC WIELKIE
LUBSKO
C.D.
ROZPOCZĘTO
REMONT ULICY GDAŃSKIEJ

REMONT NAWIERZCHNI UL. ZANA I UL. ZAPOLSKIEJ
W LUBSKU

Wykonawca rozpoczął przebudowę ul. Gdańskiej w Lubsku.
Jest to drugi etap inwestycji. Pierwszy realizowany był w
2017 roku.
Od czasu jego zakończenia, stan drogi na odcinku, który nie
podlegał przebudowie bardzo się pogorszył. Dodatkowo na
końcu ul. Gdańskiej bardzo rozwinęła się zabudowa mieszkalna. To sprawiło, że konieczność wykonania przebudowy
drogi stała się jeszcze bardziej uzasadniona i pilna.
M. K.

Ruszyły prace remontu drogi ul. Zana i Zapolskiej. Wykonawca jest w trakcie rozbiórki
nawierzchni dróg z trylinki.
Docelowo nawierzchnia dróg zostanie wykonana z kostki brukowej.
Wykonawcą robót jest Daniel Wojciechowski
Usługi Drogowo-Budowlane z Lubska.
Wartość robót: 212 059,38 zł brutto.
Zadanie realizowane jest ze środków własnym
Gminy Lubsko.
Umowny termin zakończenia prac, to 13 października 2021 roku.
ul. Zana w trakcie remontu
M. K.

Wykonawcą robót jest Tomasz Duczmal Pomoc Drogowa
z Lubska. Wartość robót: 1 478 090 zł brutto. Zadanie
realizowane jest ze środków własnym Gminy Lubsko.
Umowny termin zakończenia prac, to 28 października 2021
roku.

PRZEBUDOWA I PIĘTRA DAWNEGO USC

Z dnia na dzień zmienia się wygląd
klatki schodowej i I piętra budynku przy al. Wojska Polskiego 2a.
Został zamontowany sufit z paneli na klatce schodowej, trwają
też prace związane z kładzeniem
struktury na ścianach.
Sanitariaty są już przygotowane
pod biały montaż. Rozpoczęto
montaż drzwi do pomieszczeń.

Wykonano wylewkę
podłogową w salkach
zajęć, gdzie trwa również wykonanie ścianek
działowych. W dawnym
USC praca stale wre
Jest coraz ładniej!!
M.K.

PRZEBUDOWA BOISKA
ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ
W LUBSKU

W TOKU...

ul. Zapolskiej w trakcie
remontu

REMONT DROGI GMINNEJ
W TUCHOLI ŻARSKIEJ

Zadanie dofinansowane jest w kwocie 1 mln zł z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych.

ZAKOŃCZONO...

Trwa remont
nawierzchni drogi
gminnej w Tucholi
Żarskiej polegający
na wykonaniu
śladów betonowych.
Jest to kontynuacja
pierwszego etapu
prac z 2020 roku.

REMONT MOSTU NA UL. REJA W LUBSKU

Zakończono wymianę nawierzchni boiska do
piłki nożnej ze sztucznej trawy przy ul. Sportowej w Lubsku. Przedmiotem projektu jest
ułożenie nowej sztucznej trawy wraz z wypełnieniem. Atutem inwestycji, jest zastosowanie
w nowej nawierzchni granulatu EPDM z recyklingu, zamiast wcześniejszego wypełnienia
Całkowita wartość zadania to 465.555 zł, w tym
SBR. EPDM jest bezpieczniejszą, zdrowszą,
dofinansowanie z Programu Inwestycyjnego pn.
ekologiczną alternatywą SBR.
Lubuska Baza Sportowa w kwocie 70 000 zł oraz
M.K. wkład własny Gminy Lubsko w wysokości 395.555 zł.

Zakończono remont mostu o konstrukcji sklepionej
ceglanej w zabytkowym centrum Lubska w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 287.
W ramach zadania wykonano wzmocnienie ceglanego sklepienia specjalistyczną metodą FRCM, warstwy
ochronne, izolację natryskową, nawierzchnię bitumiczną jezdni, krawężniki, chodniki oraz balustrady.
Jest to dla Lubska ważna inwestycja. Z uwagi na brak
drugiego etapu obwodnicy, duża część pojazdów przejeżdża przez centrum miasta. Remont mostu zapewni
bezpieczeństwo ruchu drogowego. Dziękujemy za
realizację tego zadania!
M.K.

Inwestorem zadania był Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Zielonej Górze.
Wartość zamówienia wynosi: 528 455,28 zł.

INWESTYCJE W GMINNYCH
PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH

W Przedszkolu nr 1 wykonano częściową
wymianę ogrodzenia placu zabaw.
Koszt inwestycji, to 4.500,00 zł.

W Przedszkolu nr 2 dzięki zaangażowaniu rodziców dzieci
uczęszczających do przedszkola oraz Firmie SWISS KRONO
sp. z o.o. udało się położyć nowe podłogi w salach dla
dzieci. Z budżetu Gminy Lubsko w oddziałach dla dzieci o
specjalnych potrzebach edukacyjnych postawiono ścianę
wygłuszającą, która znacznie poprawia komfort zajęć oraz
wymalowano ściany. Koszt inwestycji, to 9 000,000 zł.

W Przedszkolu nr 3 kwotę 8.029 zł przeznaczono
na odświeżenie sal i doposażenie w nowe meble.
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W Szkole Podstawowej nr 1, w celu
poprawy bezpieczeństwa, wykonano nowe
ogrodzenie na boisku szkolnym. Ponadto
wyremontowano gabinety: matematyki,
historii, biologii i języków obcych. Koszt
inwestycji, to 27 730,35 zł.

W Przedszkolu nr
5 wyremontowano
dwie sale i
zmywalnię.
Wymieniono
i cofnięto
ogrodzenie, tym
samym zyskując
miejsca postojowe
dla rodziców
przywożących
dzieci do
przedszkola. Koszt
inwestycji, to
19 044 zł.

W Szkole Podstawowej nr 2 wyremontowano
toalety, pomalowano korytarz w łączniku,
przygotowano dokumentację na przebudowę
kotłowni. Koszt inwestycji, to 130.254,32 zł.

W Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi wykonano remont kuchni,
częściowo wymieniono instalację elektryczną, wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną
i piony, odświeżono toalety i gabinety lekcyjne. Koszt inwestycji, to 78.990 zł
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Czy warto być człowiekiem?

To był piękny, październikowy, słoneczny
dzień. Listonosz przyniósł list opieczętowany na czerwono- znaczy z urzędu.
Dziadek bez pośpiechu rozkleił kopertę i
z pomocą lupy przeczytał zawartość listu.
- Marysiu- zwrócił się do babci- zapraszają
nas na uroczystość.
- Oj Stefan, Stefan- westchnęła babcia- a
na co ci kolejna blacha w pudełku?
Dziadek posmutniał trochę i spojrzał na
wschodzący księżyc, który zaglądał przez
kuchenne okno.
Miałam za złe babci, że odbiera dziadkowi
nadzieję, ale jak się miało okazać później,
to ja byłam w błędzie, nie babcia.
Dziadek zakładał garnitur tylko na
szczególnie ważne okazje. Ostatnio wtedy,
gdy po raz pierwszy miał zostać pradziadkiem. Tak, to była okazja wyjątkowa i
niosąca radość.
Zatem i ta, na którą się dziadek szykował
musiała być wyjątkowa, ale czy równie radosna? Nikt nie domyślał się, że to będzie
ostatnia okazja, na którą dziadek sam się
w garnitur wystroił.
Uroczystość była piękna.
Zrobiło nam się super! O TAK! Gdzie nie
spojrzeć, wszędzie gwiazdy! Po prostu
super stars! Dziadkowi aż kręciło się w
głowie. Dlatego nie wychodził z domu. Bo
i po co miałby wychodzić? W końcu pola
już nie musi uprawiać, bo wszystko może
kupić w sklepie po drugiej stronie ulicy. I
to wszystko jest najwyższej jakości! Do
wychodka iść nie musi, bo ma w domu,
ładny, wykafelkowany aż po sam sufit.
Nie martwi się, że szambo wyleje zimową
porą, bo mu rurę do kanalizy podłączyli
i jest już teraz zupełnie spokojny, bo to
wszystko w oczyszczalni oczyszczą i
woda w rzece nie będzie mętna. Wiadomo,
ekologia! Szkoda tylko, że dziadek już
się nie może tym cieszyć, bo na ryby nie
jeździ od dawna.
Siedzi więc dziadek w kuchni za stołem
przy zgaszonym świetle. Po cóż miałby
palić światło? Lampa stercząca przy ulicy
świeci prosto w okno. To wystarcza, żeby
celować
w przyciski na pilocie. Nie myślcie, że po
to, aby oglądać migające obrazki. W końcu
dziadka już nic nie jest w stanie zaskoczyć,
nawet najlepsza krwawa sieczka, sypiąca
się z każdego serwisu informacyjnego.
Dziadek widział prawdziwą krew. Dziadek
pamięta jej smak. Zatem po co mu pilot?
Ot tak, dla zabicia czasu, którego zrobiło
się zbyt dużo dla dziadka.
Ośrodek zdrowia zlikwidowali, ale
wybudowali drogę, żeby mógł dziadek
szybko dojechać do miasta, jeśli najdzie go
ochota na wizytę u lekarza. Nie autobusem,
o nie! Też zlikwidowali, bo teraz każdy ma
samochód. No, dziadek nie ma, bo jemu po
co? I tak by nim nie jeździł, bo dziadek całe
życie na czołgu albo na komarku przejeździł. Dzidek był specjalistą od ciężkich maszyn. Gdy skończyły się czołgi, przesiadał
się dziadek na młockarnię lub śrutownik.
To były maszyny! Przynajmniej, jak taki
czołg jechał, to było go słychać i wszyscy
z drogi schodzili. No, ale teraz nikt nie
musi schodzić z drogi, bo są nowiuteńkie
chodniki. Nawet dla rowerów są chodniki
właściwie jezdniki.
Wróćmy jednak do dziadka.
Zatem siedzi sobie dziadek w kuchni
przy stole i niby ogląda telewizję, przy
zgaszonym świetle. Siedzi sam, bo babcia
ma swój pokój i nowe łóżko. Nie myślcie,
że dziadek czuje się samotny. O nie!
Wprawdzie dziadek sms-ów nie pisze,
gdyż nie dowidzi, ale w każdej chwili

może zadzwonić. Wystarczy, że przyciśnie
jeden przycisk, góra dwa i już nie jest sam.
I co? Nie mówiłam? Wszystko jest
super!
Nawet dziadkowi taką jedną super star
dali ostatnio. Sprawdzili w urzędowych
księgach, że dziadek z babcią przeżyli
razem pięćdziesiąt lat. I stąd to urzędowe
pismo. Teraz dziadek błyszczy. Szkoda
tylko, że nie zauważyli dziadkowego serca,
co zaczęło krwawić, gdy mu tę gwiazdę
przypięli do piersi. Nie widzieli, bo dziadek
potrafi ukrywać ból. Poza tym blask bijący
od gwiazdy był oślepiający. Nawet gdyby
przyćmić ów blask, to i tak nikt by nie
zauważył, że dziadek cierpi. Jakże można
byłoby się zorientować, która zmarszczka
na dziadkowej twarzy jest tą od bólu serca?
Poza tym dziadek jest po drugiej stronie
gwiazdy, czyli w ciemności, więc widzi
dobrze jak uszminkowane panie i podkrawatowani panowie mrużą oczy od
blasku bijącego od dziadkowej piersi.
Po chwili sami są lśniącymi gwiazdami.
Migocą, iskrzą, wybuchają światłem i
oślepieni wpadają na siebie przypadkiem,
depcząc sobie po wypastowanych butach.
A kiedy blask gwiazd osłabnie i wzrok
przyzwyczai się do półmroku, przecierają
nabrzmiałe powieki, spostrzegając siedzącego w kącie dziadka.
Być może nawet zawstydzą się przez krótką chwilę na myśl, że tylko dziadek ocalał
z pożogi i nie stał się gwiezdnym pyłem.
Zbyt krótka to była chwila.
I ja czułam się zawstydzona, gdy przeglądając gazetę zatrzymałam wzrok na autografach ważnych tego świata złożonych na
dyplomie, który tkwił w dziadkowej dłoni,
bo podobne widziałam na stronicach opasłych tomów, na których migocą gwiazdy
na chabrowym tle, bo dopadł mnie wtedy
strach. I wyznam, że nie był to strach,
mający moc cementowania społeczeństw.
Ten strach powodował, że poczułam się
wyalienowana. I nie byłoby to aż tak
bardzo przerażające, gdyby okazało się,
że jestem choć jak ta gwiazda północna,
która dla zagubionych, wątpiących jest
właściwym punktem odniesienia. Ale tak
nie jest. Wzniosłam wtedy w górę wzrok
i podążając za Emanuelem Kantem, powtarzałam w myślach niebo gwiaździste
nade mną i prawo moralne we mnie, ale
czy w Was?
Cóż. .. Przyjechał dziadek do domu i
zamknął w drewnianym pudełku kolejną
gwiazdę.
I znów zrobiło się jakoś ciemniej. I trochę
mniej bolało. A i wzrok mniej się męczył.
Nikt nie wie, że dziadkowe gwiazdy,
ukryte w drewnianym pudełku, mogłyby
rozświetlić najciemniejszą noc. Tylko po
co? Wszak przydrożne lampy przyćmiewają nawet te gwiazdy, które migotają na
firmamencie.
Dlatego dziadek jest taki smutny, gdyż
wie, że nasze pokolenie pozbawione jest
marzeń. Bo jak tu wypowiadać życzenia,
gdy nie sposób dojrzeć spadających nocą
gwiazd. Wszyscy myślą, że gwiazdy
spadają na ziemię. Chodzą więc ze spuszczonymi głowami, by je odnaleźć. I nikt
już nie chce słuchać dziadka, choć tylko on
wie, że trzeba by zgasić wszystkie światła
i cierpliwie czekać z uniesionym w górę
wzrokiem, aby zobaczyć swoje marzenia.
Ja je widziałam w dziadkowych
oczach, którymi patrzył we mnie, gdy go
odwiedzałam.
Wszystko się zmienia powiedział niegdyś
Heraklit z Efezu, nie zawsze na lepszedodaję ja- za wyjątkiem samego prawa

zmiany.
Dziękuję za to, że dziadek jest jak prawo
zmiany – niezmienny. Też taka pragnę być,
choć bardzo lubię kolor chabrowy.
Była zima. Przyjechałam do dziadka
w odwiedziny, ale i z interesem. Chciałam
pożyczyć trochę zdjęć i innych dziadkowych szpargałów, żeby je skopiować,
zeskanować, zaszyfrować w ciągach zer
i jedynek, żeby zdążyć nim je dziadek na
zawsze zamknie w swoim pudełku.
Chwilami było nawet wesoło.
- Pamiętasz jak robiłaś szklane ogródki?zapytał nagle dziadek, bo czasami zdarzało
się, że dziadek odzyskiwał dawną lotność
umysłu. Jego oczy nabierały wówczas
blasku i intensywnie chabrowej barwy.
- Szklane ogródki? – zapytałam zdziwiona
i trochę oszołomiona nagłą zmianą kierunku naszych rozpamiętywań.
- Zrywałaś kwiatki – opowiadał dziadekpóźniej wykopywałaś dołek w ziemi. W
tym dołku układałaś kwietne kompozycje
i przykrywałaś te miniaturowe ogródki
dnami od potłuczonych butelek.
- A tak, pamiętam – powiedziałam tylko
tyle, bo do oczu napłynęły mi łzy i bojąc
się, że nie zdołam ich ukryć, opuściłam
wzrok i zamilkłam na dłuższą chwilę.
Rzeczywiście, będąc kilkuletnią smarkulą częściej przebywałam u dziadków
niż w domu. Po drugiej stronie ulicy była
gospoda. Stała tam od zawsze, za Niemca
tam była, jak mówili tutejsi amatorzy
tanich win. Dziadek często kupował tam
lody dla mnie. Była jednak i mniej słodka
strona tego miejsca. Wieczorami biesiadowali tam miejscowi chłopi. Po zamknięciu
przesiadywali jeszcze do późnej nocy na
kamiennych schodach i często, a właściwie zawsze, zostawiali po sobie straszny
bałagan. To tam znajdywałam dna od
potłuczonych butelek po tanich winach.
- O, to Franek, a to Józek i Kazik- wspominał dziadek wpatrując się w pożółkłą
fotografię. Czterech, wyprostowanych jak
struny w harfie żołnierzy z dumą patrzyło
przed siebie. Nagle uśmiech zniknął z
dziadkowej twarzy. Znów pochylił nisko
głowę i wyszeptał:
-Człowiekiem być nie warto- Aniołem nie
warto. Trzeba być Bogiem lub Nicością.poczym spojrzał na mnie i powiedziałZAPAMIĘTAJ.
To były najsmutniejsze i najbardziej przerażające słowa jakie kiedykolwiek usłyszałam. Tym razem nie udało mi się ukryć
łez. Siedzieliśmy tak przy stole, na którym
leżały stare fotografie, a wśród nich stało
pudełko, a na jego dnie… ech, dziadkowe
gwiazdy. Babcia miała rację. Do późnych
godzin przekładałyśmy te pożółkłe karty
przeszłości w milczeniu, a dziadek nucił
pieśni o szumiących wierzbach i płaczącej
dziewczynie…
Wieczór był mroźny. Niebo upstrzone
miliardami lśniących gwiazd.
Dziadek poruszył się niecierpliwie i stęknął
jakby chciał coś powiedzieć. Zapaliłam
światło. Jego oczy były szeroko otwarte.
Patrzył na mnie, ale czy mnie widział,
nie wiem. Wiem tylko, że nieważne czy
jest się Bogiem czy Nicością, czy jest się
Aniołem czy Człowiekiem. To dziadkowe
spojrzenie pomogło mi zrozumieć, że nade
wszystko warto być sobą.
- Marysiu- przemówił niespodziewanie
dziadek- przygotuj mi garnitur.
Zapłakałam, bo byłam pewna, że na tę
okazję dziadek już sam się nie ubierze.
Renata Diaków

SPOTKANIE
Z ANDRZEJEM
FLÜGELEM

Dziewiątego września Galeria Mała
(dawny LDK, aktualnie od 1 lipca Biblioteka – Centrum Kultury im. Jana Raka.)
gościła Andrzeja Flügela. Celem wizyty
zielonogórzanina kojarzonego powszechnie z działem sportowym Gazety Lubuskiej
była promocja jego debiutanckiej książki
nominowanej do Lubuskiego Wawrzynu
Literackiego w dziedzinie prozy za rok
2020 pod tytułem „Schowani do wora”
Autor - rocznik 1954 – to absolwent zielonogórskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej
kierunku historia. Po skończeniu studiów
jako nauczyciel przepracował zaledwie
pól roku, a następnie przez dziesięć lat,
osiem miesięcy i dwadzieścia siedem dni
pracował jako wychowawca w zakładach
karnych w Zielonej Górze i Krzywańcu.
Stąd podtytuł książki, który brzmi „Wspomnienia byłego wychowawcy więziennego”. Co skłoniło młodego pacyfistę i hipisa
o ciągotkach artystycznych do ścięcia
włosów i włożenia munduru? Obecni na
spotkaniu wiedzą, pozostałym polecam
przeczytane napisanej lekkim piórem i z

dużym polotem wspomnieniowej książki.
Gość w ciekawy, wręcz gawędziarski
sposób, z dużą dozą humoru przybliżył
niekiedy groteskowe - niczym w komediach Barei - realia ostatniej dekady
PRL, widzianej zza więziennego muru.
Opowiadał, jak niejednokrotnie zderzał
się z rzeczywistością w kontaktach z
niereformowalnymi przełożonymi, w
relacjach między więźniami a służbą
więzienną, a także o hierarchii i relacjach
pomiędzy samymi osadzonymi, próbach
buntu, ucieczkach, samookaleczeniach i o
resocjalizacji osadzonych, ograniczającej
się wówczas praktycznie jedynie do ich
karania. Resocjalizacji, która powinna
być jego misją czy powołaniem, a która
na skutek bzdurnych i wręcz nieżyciowych
przepisów była w rzeczywistości fikcją.
Spotkanie autorskie to nowa inicjatywa
dyrekcji Biblioteki- Centrum Kultury.
Obecni na nim na pewno się nie nudzili.
Czekamy na następne tego typu wydarzenia kulturalne.
ABW

Spotkanie moderowała córka autora, Patrycja Flügel - Alaili, która prowadzi
blog poświęcony książkom: Mola Książkowa.

Narodowe Czytanie
przy lubskiej fontannie
4 września dziesiąta, jubileuszowa edycja
wielkiego wydarzenia literackiego pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej
zgromadziła mieszkańców miasta przy
lubskiej fontannie. Zorganizowane przez
Bibliotekę – Centrum Kultury tegoroczne
„Narodowe Czytanie” poświęcone było
niezapomnianemu dziełu klasyki literatury
polskiej pt. „Moralność pani Dulskiej”
Gabrieli Zapolskiej.
Plenerowa impreza czytelnicza zgromadziła liczną grupę zainteresowanych.

Wśród osób czytających fragmenty dramatu znaleźli się nauczyciele i uczniowie
lubskich szkół podstawowych, młodzież z
Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu
Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku, a także przedstawiciele
Uniwersytetu Trzeciego Wieku i inni
dorośli mieszkańcy naszego miasta.
Dziękujemy wszystkim, którzy
po raz kolejny uczestniczyli w czytelniczym święcie.
R.Włodarczak

Tegoroczne „ Narodowe czytanie” poświęcone było „Moralności Pani Dulskiej”
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KRONIKA STRAŻACKA
W GMINIE

O godz. 00:03 20 sierpnia dyżurny
Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Żarach przyjął
zgłoszenie o wypadku drogowym na
drodze wojewódzkiej numer 289 przy
miejscowości Zasieki. Natychmiast
zadysponowano cztery zastępy z JRG
Lubsko i jednostki OSP Brody. Z chwilą
przybycia pierwszych zastępów straży
pożarnej na miejsce zdarzenia zastano
na poboczu drogi samochód osobowy
marki Volvo, który uderzył w drzewo.
W wyniku zderzenia został uszkodzony
przód i dach pojazdu. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu przewodów
akumulatora w samochodzie. Osoba
poszkodowana została przekazana
Zespołowi Ratownictwa Medycznego
i przewieziona na SOR w Żarach celem
przeprowadzenia dalszej diagnostyki
medycznej. Cała interwencja trwała

półtorej godziny.

*
W godzinach porannych 20 sierpnia dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Żarach przyjął
zgłoszenie o zderzeniu samochodu
osobowego z ciężarowym na drodze
wojewódzkiej nr 289 przy miejscowości
Zabłocie. Natychmiast zadysponowano
cztery zastępy z JRG Lubsko, jednostek
OSP Jasień i Zabłocie. Z chwilą przybycia
pierwszych zastępów straży pożarnej
zastano samochód ciężarowy marki
Mercedes stojący na drodze i samochód osobowy marki Renault znajdujący się na poboczu drogi. Działania
zastępów straży pożarnej polegały
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
odłączeniu przewodów akumulatorów
w pojazdach, udzieleniu pomocy przedmedycznej dla kierowcy i pasażerów
samochodu osobowego, które następ-

Do wypadku zadysponowano jednostki z Lubska, Jasienia i Zabłocia.

Poszkodowana osoba została przewieziona na SOR
w Żarach.
nie przekazano Zespołowi Ratownictwa Medycznego (w tym Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego). Na czas
działań ratowniczych KDR wstrzymał
ruch drogowy w obu kierunkach. Cała
interwencja trwała jedenaście godzin.
Czynności wyjaśniające powstania
wypadku prowadzi policja.
*
O godzinie 08:21 21 sierpnia dyżurny
Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Żarach przyjął
zgłoszenie o pożarze samochodu
osobowego na drodze gruntowej w
miejscowości Grabów (gmina Tuplice).
Natychmiast zadysponował zastępy
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w
Lubsku i Ochotniczej Straży Pożarnej
z Tuplic. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszego zastępu rozpoczęto
akcję gaśniczą wraku samochodu
osobowego marki Mazda. Prawdopodobną przyczyną powstania pożaru
było podpalenie. Interwencja straży
pożarnej trwała około dwóch godzin.
*
O godzinie 21:09 25 sierpnia Dyżurny
Stanowiska Kierowania KP PSP w Żarach otrzymał zgłoszenie o palącym się
samochodzie osobowym marki Volvo s
40 na ul. Sienkiewicza w miejscowości
Jasień. Natychmiast do zdarzenia zadysponował dwa zastępy gaśnicze z

Prawdopodobną przyczyną powstania pożaru było
zwarcie instalacji elektrycznej.

JRG Lubsko i OSP Jasień. Po przybyciu
zastępów na miejsce zdarzenia strażacy
zastali palący się samochód osobowy
stojący na środku ulicy. Działania
zastępów straży pożarnej polegały
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
ugaszeniu palącego się samochodu
przy użyciu piany sprężonej, zakręceniu
butli instalacji LPG oraz sprawdzeniu
pojazdu pod kątem obecności osób poszkodowanych. Prawdopodobną przyczyną powstania pożaru było zwarcie
instalacji elektrycznej samochodu. Na
miejscu prowadzonych działań również
obecny był patrol policji.
*
O godz. 10:29 26 sierpnia Dyżurny Stanowiska Kierowania KP PSP w Żarach
otrzymał zgłoszenie o pożarze wieży
kościelnej w Jasieniu. Natychmiast
do zdarzenia zadysponował zastępy
z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych
Lubsko i Żary oraz najbliższych jednostek OSP. Po przybyciu na miejsce
zdarzenia pierwszych zastępów straży
pożarnej potwierdzono pożar wieży
kościelnej i natychmiast przystąpiono
do akcji gaśniczej. Działania straży
pożarnej polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia i ugaszeniu palącej
się drewnianej konstrukcji wieży z wykorzystaniem piany sprężonej. Dodatkowo sprawdzono przy użyciu kamery

termowizyjnej całą konstrukcję wieży
i przyległe pomieszczenia kościoła.
Kierującego Działaniami Ratowniczymi
wsparła grupa operacyjna z Komendy
Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp.
Akcja gaśnicza trwała ponad sześć
godzin. Prawdopodobną przyczyną
powstania pożaru było zaprószenie
ognia podczas prac renowacyjnych.
Dochodzenie w tej sprawie prowadzi
policja.
*
O godzinie 17:17 29 sierpnia dyżurny
Stanowiska Kierowania Komendanta
Powiatowego w Żarach przyjął zgłoszenie o pożarze budynku w miejscowości Mirkowice (gmina Jasień).
Dyżurny natychmiast zadysponował
cztery zastępy z JRG Lubsko i OSP Jasień. Z chwilą przyjazdu pierwszych zastępów straży pożarnej paliło się jedno
z pomieszczenie na pierwszym piętrze
w budynku jednorodzinnym. Działania
strażaków polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia, odłączeniu prądu
w budynku, ugaszeniu pomieszczenia,
w którym powstał pożar i oddymieniu
całego budynku. Ponadto sprawdzono wszystkie pomieszczenia kamerą
termowizyjną. Interwencja strażaków
trwała dwie i pół godziny. Przyczynę
powstania pożaru ustala policja.
Opr. M.Sienkiewicz

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.

„OC TRACISZ SŁONO PŁACISZ”
Chyba wszyscy wiemy, że posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych za szkody powstałe w
związku z ruchem posiadanego przez niego
pojazdu.
Nie wszyscy jednak wiedzą, jakie
konsekwencje wiążą się z brakiem posiadania takiego ubezpieczenia. A są one dość
przykre dla kieszeni delikwentów, którym
zdarzy się zapomnieć o tym jakże ważnym
obowiązku. Osoba, która nie spełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia
obowiązkowego, zgodnie z warunkami
tego ubezpieczenia określonymi w ustawie,
jest obowiązana wnieść opłatę.
Zgodnie z art. 88 ust. 2 ustawy
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i
Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Wysokość opłaty, o której mowa
w ust. 1, obowiązującej w każdym roku
kalendarzowym, stanowi:
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1)w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych:
a)samochody osobowe - równowartość
dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
b)samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy - równowartość
trzykrotności minimalnego wynagrodzenia
za pracę,
c)pozostałe pojazdy - równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia
za pracę,
2)w ubezpieczeniu OC rolników - równowartość jednej dziesiątej minimalnego
wynagrodzenia za pracę,
3)w ubezpieczeniu budynków rolniczych
- równowartość jednej czwartej minimalnego wynagrodzenia za pracę
- ustalonego na podstawie ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę
W 2021r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2 800zł brutto, także kwotą
bazową dla wyliczenia opłaty za brak
ubezpieczenia OC samochodu osobowego (na nich się skupimy bo to największa
grupa użytkowników dróg) w obecnym

roku będzie 5 600zł. Na wymiar należnej
opłaty wpływ ma także okres, przez jaki
posiadacz pojazdu pozostaje bez ochrony
ubezpieczeniowej w roku kalendarzowym
i wynosi
1) 20% opłaty czyli 1 120zł - w przypadku
gdy okres ten nie przekracza 3 dni;
2) 50% opłaty czyli 2 800zł - w przypadku
gdy okres ten nie przekracza 14 dni;
3) 100% opłaty czyli 5 600zł - w przypadku
gdy okres ten przekracza 14 dni.
Jak widać każdy dzień ma znaczenie, tak więc w sytuacji, gdyby komuś
poprzez gapiostwo zdarzyło się utracić
ciągłość ubezpieczenia pojazdu, chcąc
ograniczyć szkody z tego faktu płynące,
musi podjąć kroki, by niezwłocznie to
naprawić i pojazd ubezpieczyć. Egzekucję
opłaty prowadzi się w trybie postępowania
egzekucyjnego w administracji
Roszczenia z tytułu opłaty
ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat
od dnia dokonania kontroli, nie później
jednak niż z upływem 3 lat od ostatniego
dnia roku kalendarzowego, w którym nie
spełniono obowiązku zawarcia umowy
ubezpieczenia obowiązkowego. Jednakże

bieg przedawnienia przerywa:
1)każda czynność organu egzekucyjnego
podjęta w celu wyegzekwowania opłaty;
2)uznanie przez zobowiązanego niespełnienia obowiązku ubezpieczenia i dochodzonej w związku z tym opłaty;
3)wszczęcie postępowania przed sądem
powszechnym w sprawach określonych
w art. 10 ust. 2;
4)zawieszenie postępowania egzekucyjnego.
Pamiętać należy również, że
wniesienie opłaty nie zwalnia z obowiązku
zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego. Co zrobić, by uniknąć obowiązku
zapłacenia opłaty? Otóż w uzasadnionych
przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną
i majątkową zobowiązanego, jak również
jego sytuacją życiową, Ubezpieczeniowy
Fundusz Gwarancyjny może umorzyć opłatę w całości lub w części albo udzielić ulgi w
jej spłacie. Wnioski w sprawie umorzenia
bądź ograniczenia roszczeń Funduszu w
sprawach opłat rozpatruje powołana przez
Zarząd Funduszu Komisja. „Rozpatrując
wniosek dłużnika o umorzenie opłaty, po-
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wołana Komisja dokonuje oceny realnych
przesłanek umożliwiających prowadzenie
dalszego postępowania windykacyjnego
oraz możliwości płatniczych dłużnika, bada
sytuację materialną i majątkową dłużnika,
jak również jego sytuację życiową. Dochodzenie roszczeń od osoby fizycznej nie
może prowadzić do pozbawienia środków
niezbędnych do życia zarówno dłużnika, jak
i osób pozostających z nim we wspólnym
gospodarstwie lub na jego utrzymaniu
(§ 56 ust. 2 statutu UFG).2.” (D. Maśniak
[w:] Komentarz do ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych [w:]
Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Tom
I, Komentarz, wyd. II, red. M. Serwach,
Warszawa 2010, art. 94).
Co grozi, gdy w okresie braku
posiadania obowiązkowego ubezpieczenia
OC zdarzy nam się kolizja bądź wypadek?
To już temat na kolejny artykuł.
Adwokat Michał Wójciki

W GMINIE

KRONIKA POLICYJNA

W połowie czerwca, w późnych godzinach nocnych na terenie Lubska uwagę
policyjnego patrolu zwrócił samochód
osobowy. Po zatrzymaniu do kontroli,
kierujący z uwagi na swoje zachowanie
został poddany testowi na zawartość
środków odurzających. Okazało się, że jest
pod wpływem metamfetaminy. W wyniku
przeszukania pojazdu, ujawniono środki
odurzające. Mężczyzna po pobraniu krwi
do analizy trafił do policyjnego aresztu.
Będzie odpowiadał za kierowanie pojazdem pod wpływem środka odurzającego,
co jest tożsame z odpowiedzialnością za
kierowanie pod wpływem alkoholu.
*
Kilka dni później, również w godzinach
nocnych, tym razem w Jasieniu policjanci
zatrzymali do kontroli pojazd typu bus.
Za kierownicą siedział dobrze im znany
mieszkaniec tej miejscowości. Okazało
się, że w wydychanym powietrzu ma
ponad 2 promile alkoholu. Za swoje wcześniejsze wyczyny zostało mu zatrzymane
prawo jazdy i orzeczony dożywotni zakaz
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Za popełnienie przestępstwa
zapewne czeka go kilkuletnia odsiadka
w więzieniu.*
Do kolejnego zdarzenia drogowego doszło w Lubsku na ul. Powstańców Wlkp.
w godzinach popołudniowych. Kierująca
samochodem osobowym podczas nieprawidłowego wykonywania manewru
doprowadziła do zderzenia z innym pojazdem. Za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym została
ukarana mandatem. Dodatkowo okazało
się, że kobieta nie posiada uprawnień do
kierowania oraz ubezpieczenia OC, za co
czeka ją dodatkowa odpowiedzialność.
*
Pod koniec czerwca funkcjonariusze
ruchu drogowego, realizując rutynowe
czynności kontrolne na drodze wojewódzkiej 287 w m. Budziechów, podczas
kontroli prędkości zatrzymali pojazd marki
Mercedes. Laserowy miernik prędkości
wskazał pomiar 106 km/h, czyli grubo
ponad dopuszczalny limit. Mieszkaniec
Lubska stracił prawo jazdy. Dodatkowo
okazało się, że jest po użyciu alkoholu w
wysokości 0,26 promila. W związku z tak
rażącym przekroczeniem prędkości stracił
uprawnienia na 3 miesiące. Dodatkowo za
kierowanie po spożyciu alkoholu odpowie
przez sądem, który rozstrzygnie również
o wymiarze grzywny, jaką będzie musiał
zapłacić sprawca.
*
Do kolejnego zatrzymania kierującego
pod wpływem środków odurzających
doszło w późnych godzinach nocnych w
Jasieniu. Policjanci Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji w
Lubsku zatrzymali do kontroli pojazd marki
Audi. Zachowanie kierującego wyraźnie
odbiegało od normy, a przeprowadzony
test wykazał, że jest pod wpływem amfetaminy. Dodatkowo podczas przeszukania
ujawniono kilka gram tej niedozwolonej
substancji. Po pobraniu krwi do badań
mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.
*
Kolejny kierujący na gazie został ujawniony w Lubsku przez funkcjonariuszy
prewencji podczas patrolu na ul. E. Plater.
Kierujący samochodem osobowym około
godz. 11 rano miał w wydychanym powietrzu 1,80 promila alkoholu. Dodatkowo
posiadał czynny zakaz prowadzenia pojazdów wszystkich kategorii, który miał się
zakończyć w przyszłym roku. Z pewnością
zostanie mu przedłużony, może nawet

dożywotnio. Poza tym grozić mu będzie
kara więzienia i wysoka grzywna.
*
Na początku lipca dyżurny KP Lubsko
otrzymał zgłoszenie od mężczyzny, który
twierdził, że sąsiadka wszczyna awanturę
i ubliża mu. W tej samej sprawie po chwili
dokonał kolejnego zgłoszenia. Skierowany
na miejsce patrol nie podjął interwencji.
Zgłaszający bowiem oświadczył, że chciał
po prostu zobaczyć, czy przyjedzie do
niego policja. Za bezpodstawne wezwanie
został ukarany mandatem w wysokości
500zł.
*
W lipcowy wieczór wpłynęło zgłoszenie
od kobiety, która twierdziła, że grupa
mężczyzn pobiła chłopaka, a ją zaczepia.
Skierowany na miejsce patrol jednak
zgłoszenia nie potwierdził. Okazało się, że
nietrzeźwa zgłaszająca zupełnie rozminęła się z prawdą. To właśnie jej chłopak był
agresywny w stosunku do przypadkowych
osób, zaczepiał je, szarpał i tłukł butelki na
ulicy. W związku z powyższym trafił do
policyjnego aresztu. Za swoje zachowanie
odpowie przed sądem.
*
Pod koniec lipca policjanci Samodzielnego
Pododdziału Prewencji Policji w Gorzowie
Wlkp., pełniący służbę na terenie Lubska
zatrzymali do kontroli samochód osobowy. Zachowanie kierującego wyraźnie
wskazywało na to, że znajduje się on pod
wpływem środków odurzających. Dodatkowo nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Poza tym samochód nie
był ubezpieczony i nie był dopuszczony
do ruchu. Przytwierdzone do niego były
tablice rejestracyjne z innego pojazdu.
W związku z tym został odholowany na
policyjny parking. Dodatkowo przy kierującym ujawniono metamfetanimę. Młody
mieszkaniec powiatu żarskiego trafił do
policyjnego aresztu.
*
W sierpniowy wieczór mieszkaniec Lubska
zgłosił, że jego konkubina jest przetrzymywana wbrew swojej woli przez innego
mężczyznę. Skierowany na miejsce policyjny patrol ustalił miejsce pobytu kobiety.
Niedoszła pokrzywdzona wyjaśniła, że pokłóciła się z konkubentem i z własnej woli
poszła do znajomego. Za bezpodstawne i
niezgodne z prawdą zgłoszenie niesforny
mieszkaniec Lubska otrzymał grzywnę w
wysokości 1000zł.
*
W jedno z sierpniowych popołudni wpłynęło zgłoszenie, w którym mężczyzna
twierdził, że jego nietrzeźwy kolega chce
go zabić, a w chwili obecnej są razem w
mieszkaniu. Skierowany niezwłocznie
na miejsce policyjny patrol ustalił, że obaj
mężczyźni są nietrzeźwi, zgłaszający
chciał pożyczyć od kolegi pieniądze na
zakup większej ilości alkoholu, a ten mu
odmówił. W odwecie zgłaszający wszczął
awanturę i dokonał fałszywego zgłoszenia. Za swoje zachowanie otrzymał 500zł
mandat.
*
W środę (11.08.) Policjanci z Komendy
Powiatowej Policji w Żarach i Komisariatu
Policji w Lubsku w ramach prowadzonych
działań „Bezpieczne Wakacje” spotykali się
z uczestnikami półkolonii organizowanej
przez Polski Związek Wędkarski na terenie
miasta Lubsko. Policjanci rozmawiali o
bezpieczeństwie nad wodą, przypominając szczególnie o zasadach kąpieli na
otwartych akwenach oraz przestrzegali
przed pływaniem w miejscach niedozwolonych. Funkcjonariusze radzili również,

Policjanci przy współudziale innych służb prowadzą corocznie działania
pn. Bezpieczne Wakacje
jak bezpiecznie poruszać się po drogach.
Przypomniano wszystkim uczestnikom,
jak ważne jest używanie elementów odblaskowych, przechodzenie przez jezdnię
w miejscu wyznaczonym, którą stroną
drogi powinien poruszać się pieszy oraz
kiedy rowerzysta może korzystać z chodnika. Organizacja takiej formy wypoczynku
to niełatwe zadanie, dlatego w spotkaniu
uczestniczyli również przedstawiciele
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Żarach.
Prowadzone kompleksowo kontrole mają
przede wszystkim na celu sprawdzenie,
czy dzieci i młodzież przebywają w miejscu
niezagrażającym ich bezpieczeństwu, czy
są pod fachową opieką i czy organizator
dopełnił wszelkich formalności, by móc
zapewnić bezpieczny wypoczynek.
*
W ostatni weekend sierpnia na ćwierćtonową bombę z czasów II wojny światowej
natknął się w lesie grzybiarz w rejonie
przejścia granicznego w Olszynie. Zaalarmowani policjanci zabezpieczyli teren
przed dostępem innych osób do czasu
przybycia saperów z Jednostki Wojskowej
w Krośnie Odrzańskim. W poniedziałek (30
sierpnia) wydobyto znalezisko, przetransportowano i zneutralizowano. Na czas
transportu na blisko godzinę zamknięto
ruch na drodze krajowej K-18 na odcinku
10 kilometrów oraz ruch na pobliskich
drogach. Całe zdarzenie zakończyło się
pomyślnie, jednak nie zapominajmy, aby
w takich przypadkach postępować bardzo
rozważnie i ostrożnie. Przede wszystkim
o takich, niebezpiecznych sytuacjach powiadamiajmy bez zwłoki policję lub inne
służby i zabezpieczmy miejsce znalezienia
niewybuchów przed dostępem innych
osób, w szczególności dzieci. Pamiętajmy,
aby nie dotykać takich znalezisk, a także
nie przenosić ich w inne miejsca. Kategorycznie nie wolno podnosić, odkopywać, a
także wrzucać ich do ognia ani do miejsc
takich jak stawy, jeziora, rowy. Jeżeli mamy
taką możliwość, to miejsce, w którym został znaleziony niewybuch oznaczmy i jak
najszybciej poinformujmy służby.
*
Od środy (01.09) wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego policjanci rozpoczęli
akcję pod nazwą „Bezpieczna droga do
szkoły”, która potrwa do końca września.
W rejonie placówek oświatowych jak co
roku występuje wzmożony ruch pieszych i
pojazdów, dlatego funkcjonariusze bacznie
przyglądają się zachowaniu kierowców
i reagują na wszelkie nieprawidłowości.
Policjanci monitorują sytuację w pobliżu

przejść dla pieszych położonych blisko
szkół oraz przystanków autobusowych.
Funkcjonariusze z ruchu drogowego już
wcześniej przygotowali się do nowego
roku szkolnego
i dokonali kontroli oznakowania dróg
prowadzących do placówek oświatowych oraz stanu urządzeń ostrzegawczo
- zabezpieczających w bezpośrednim
sąsiedztwie tych obiektów, kierując w
uzasadnionych przypadkach wnioski do
zarządców dróg o uzupełnienie stwierdzonych ewentualnie nieprawidłowości
lub braków – jeszcze przed rozpoczęciem
zajęć lekcyjnych. Przywożąc nasze pociechy do szkoły, pamiętajmy o ich bezpieczeństwie i wysadzajmy dzieci od strony
chodnika, nie od ulicy oraz parkujmy w taki
sposób, aby nie utrudniać wjazdu i wyjazdu
innym, nie zatrzymujmy się i nie parkujmy
na przejściach oraz w ich rejonie. Należy
pamiętać o tym, że dziecko: w drodze do
i ze szkoły ma obowiązek iść chodnikiem,
w przypadku ulicy bez chodnika - zawsze
poboczem po lewej stronie drogi, a gdy go
nie ma – lewą stroną drogi; powinno przechodzić przez jezdnię tylko w miejscach do
tego przeznaczonych czyli na przejściach
dla pieszych; w przypadku przejść z sygnalizacją świetlną dozwolone jest przejście
tylko, gdy świeci zielone światło, zaś gdy
nie ma sygnalizatora powinno wykonać
następujące czynności: spojrzeć w lewo,
później w prawo, ponownie w lewo i gdy
nic nie jedzie, może bezpiecznie przejść
przez jezdnię; nigdy, nawet w miejscach
dla pieszych, nie może wchodzić na jezdnię
przed jadącym pojazdem, a oczekując na
możliwość przejścia, nie powinno stać za
blisko jezdni; na przejściach z wysepką powinno się na niej zatrzymać, aby ponownie
upewnić się przed wkroczeniem na drugi
pas ruchu; nie może wchodzić na jezdnię
zza stojącego lub ruszającego pojazdu; nie
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powinno przebiegać przez jezdnię oraz
bawić się w jej pobliżu.
*
Jeśli chcesz połączyć pasję ze służbą,
jeśli cenisz sobie stabilizację zatrudnienia,
jeśli jesteś wrażliwy na wszelkie formy
łamania prawa, jeśli chcesz się rozwijać to
optymalnym miejscem jest praca w policji.
Możesz zostać policjantem, wykorzystując
swoje dotychczasowe umiejętności i predyspozycje. To służba interdyscyplinarna,
w której z pewnością się odnajdziesz.
Praca w policji to ciekawa propozycja i
perspektywa realizacji 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 bezpieczeństwa obywateli. Służba
prewencyjna, kryminalna, dochodzeniowo-śledcza, ruchu drogowego, policyjni
antyterroryści, technicy kryminalistyki,
profilaktycy, psycholodzy, przewodnicy
psów, policjanci z laboratorium kryminalistycznego, rzecznicy prasowi, funkcjonariusze zwalczający przestępczość
gospodarczą, korupcyjną, cybernetyczną,
narkotykową czy zorganizowaną. Wolne
miejsca czekają na kandydatów również
w lubskiej jednostce. Wielu już się zdecydowało. Teraz ty dołącz do naszej policji.
Wynagrodzenie to 3940 zł netto do 26
roku życia i 3600 zł netto powyżej 26
roku życia. Chętni proszeni są o kontakt z
Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji
w Lubsku kom. Krystianem Szylko pod nr
tel. 47 79 41 270.
*
Aby zostać policjantem, należy przejść
pozytywnie procedurę rekrutacyjną, której
jednym z etapów jest test sprawności
fizycznej. Polega on na pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód w czasie minimalnym do jego zaliczenia, wynoszącym
- 1 minutę i 41 sekund. Test sprawności
fizycznej składa się z ośmiu ćwiczeń przeprowadzonych w następującej kolejności:
okrążanie stojaków, przewroty na materacu, przeniesienie manekina, pokonanie
górą płotków lekkoatletycznych, rzuty
piłkami lekarskimi, przenoszenie piłki
lekarskiej, pokonanie górą skrzyń gimnastycznych, bieg ze zmianą kierunku.
Spróbować pokonać tor może każdy (nie
trzeba od razu składać dokumentów).
Policjanci zapraszają do udziału w teście
sprawnościowym. Zielona Góra: 22 i 29
września w godzinach 12.00 – 14.00 hala
akrobatyczna przy ulicy Urszuli 22; Żagań:
2 października w godzinach od 10.00 12.00 arena przy ulicy Kochanowskiego 6.
Opr. M.Sienkiewicz
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Tegoroczne wakacje były w Bibliotece
– Centrum Kultury okresem wytężonej
pracy. Oddział dla dzieci oraz Czytelnia
Muzyczna i Internetowa przygotowały
bogatą ofertę zajęć i spotkań dla dzieci
spędzających lato w mieście. Szeroki
wachlarz rozmaitych zajęć przyciągnął
do biblioteki liczną gromadkę uczestników w wieku od 5 do 13 lat. Pośród
różnorodnych propozycji znalazły się
m.in. warsztaty plastyczno-edukacyjne
na których dzieci rozwijały swoje zdolności manualne i poszerzały wiedzę. Na
zajęciach powstały marionetki piesków,
papierowe smoki, plecione koszyczki, ul
z pszczółkami, mozaiki, krasnale z masy
solnej, i wiele innych ciekawych prac. Na
cotygodniowych spotkaniach przy dużym ekranie dzieci rozwiązywały quizy
ze świata bajek oraz zagadki przyrodnicze, oglądały bajki animowane i filmy.
Wśród zróżnicowanej palety wakacyjnych spotkań były takie, które oferowały
uczestnikom udział w konkurencjach
sprawnościowych i zabawach zręcznościowych, zawodach w układaniu puzzli,
plenerowym malowaniu kredą, a także
rozwiązywaniu kalamburów i zagadek
z bajkowego koła fortuny.

Na kartonach powstawały mozaikowe
obrazy.

Wakacyjna giełda rozrywki
Filia Biblioteczna w Białkowie oferowała młodym mieszkańcom wsi wiele
rozrywek w plenerze, m.in.: podchody,
zabawa w chowanego oraz przeróżne
inne zabawy, gry i zagadki. Wakacyjne
spotkania minęły kolorowo, wesoło,
kreatywnie i bez nudy!
R.Włodarczak

Od lewej: zwycięzca
konkursu Piotr Mazurek oraz
grzyboznawca Wiesław Kamiński
Na konkursowym stoisku
znalazła się niezliczona
ilość różnych rodzajów
grzybów

Mamy eksperta od grzybobrania!
W sobotę (04.09) w Żarach na stadionie
SYRENA obył się festyn pod nazwą
Święto Lasu i Ochrony Klimatu. Miało
tam miejsce wiele prezentacji, warsztatów i
pokazów związanych z lasem i działaniami
na rzecz ochrony klimatu. Jedną z atrakcji
imprezy była wystawa grzybów zorganizowana przez znanego grzyboznawcę, autora
książek, atlasów o grzybach założyciela
strony nagrzyby.pl Wiesława Kamińskiego
z Krakowa oraz Danutę Mejzer. Stoisko
cieszyło się wielkim zainteresowaniem;
było na nim bardzo dużo różnych rodzajów

ZAMKI I ATRAKCJE
DOLNEGO ŚLĄSKA

Lato w Ceramie

JUŻ PO WAKACJACH

grzybów. Twórcy stoiska zorganizowali
konkurs rozpoznawania grzybów, który
wygrał mieszkaniec Lubska Piotr Mazurek, nazywając odpowiednio wszystkie
konkursowe gatunki. Przypomnijmy, że
w ubiegłym roku pisaliśmy o rekordowym zbiorze olbrzymich prawdziwków,
dokonanym właśnie przez P. Mazurka.
Na imprezie pojawiła się również Lidia
Sadowska, pasjonatka grzybobrania z
Lubska. Gratulujemy i życzymy kolejnych
rekordów podczas grzybobrań!
M.Sienkiewicz

Po okresie pandemicznego zamknięcia
lubski klub Ceramik ponownie zatętnił
życiem. Oprócz cyklicznych imprez takich
jak Wieczór czarnej płyty, karaoke, czy kilku
odsłon Dyskoteki Dorosłego Człowieka, na
którą wstęp maja osoby 35+ z obowiązku
kronikarskiego należałoby wspomnieć o
imprezach zorganizowanych z myślą o
miłośnikach muzyki rockowej.
W letnim okienku imprezowym miały
miejsce dwie odsłony słynnych nie tylko w
Lubuskiem jam session , których filarem jest
dwóch wybitnych lubskich gitarzystów: legendarny Grzegorz Tabaka oraz objawienie
ostatnich lat, rozwijający się z szybkością
komety Szymon Jurkowski. Pierwsze
wspólne granie miało, miejsce 26 czerwca
w kawiarni na dole. Udział w nim wzięło
piętnastu muzyków z Lubska Jasienia, Żar,
Iłowej i Poznania i trwało niemal cztery godziny. Publiczność dopisała do tego stopnia,

że kolejne jam session, które miało miejsce
21 sierpnia zorganizowano już na dużej sali.
Watro też wspomnieć o trzech koncertach,
które tego lata miały miejsce w Ceramiku.
Trzeciego lipca z autorskim programem
wystąpiła grająca progresywnego rocka
lubska Factorya. Do kompozycji Grzegorza
Tabaki teksty napisali członkowie zespołu:
wokalistka Karolina Słoniowska i basista
Piotr Kuźniar. 24 lipca miłośnicy hard rocka
mogli nasycić się brzmieniem młodego lubskiego zespołu Roadhouse, występującego
w składzie :Szymon Jurkowski – gitara
vocal, Hubert Mazurek – gitara basowa
oraz Tomasz Wojtowicz perkusja. Zespól
podczas swojego występu zaprezentował
autorski materiał. Nie zabrakło też oklaskiwanych gromkimi brawami coverów z
repertuaru cenionych klasycznych zespołów
rockowych, takich jak Led Zeppelin, Cream,
KISS, czy Van Halen. Natomiast 6 sierpnia

WITAJ SZKOŁO!
Pomimo utrzymującego się zagrożenia epidemiologicznego w całym kraju uczniowie,
nauczyciele i rodzice przywitali pierwszy
dzień szkoły. Podobnie było w szkołach
podstawowych, dla których Gmina Lubsko
jest organem prowadzącym.
W placówkach odbyły się uroczyste apele
z udziałem władz lokalnego samorządu.
Sekretarz Gminy Iwona Poszwa przywitała
po wakacjach uczniów i nauczycieli Szkoły
Podstawowej nr 1, a w szczególności nową
Panią Dyrektor Małgorzatę Lewicką.
W Szkole Podstawowej w Górzynie Burmistrza reprezentowała Elżbieta Haściło Naczelnik Wydziału Edukacji UM w Lubsku.
Natomiast Przewodniczący Rady Miejskiej
w Lubsku Artur Bondarenko udał się do
Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami
Integracyjnymi, w której powitał dzieci,
młodzież, grono pedagogiczne wraz z nową
Panią Dyrektor Jolantą Grossmann.
W Szkole Podstawowej nr 2 w uroczystym
apelu rozpoczynającym nowy rok szkolny
uczestniczył Burmistrz Lubska Janusz
Dudojć, który życzył uczniom tego, by sumiennie podchodzili do nauki, gdyż uczciwa
praca nad własnym rozwojem daje wielkie
efekty. Na dowód swoich słów przywołał
osiągnięcia Lubszczanina - Olimpijczyka
Michała Rozmysa, a także dzieci i młodzieży z Koła nr 1 w Lubsku PZW Okręg
w Zielonej Górze, którzy osiągnęli najlepsze
wyniki w klasyfikacjach indywidualnych i
drużynowych w tegorocznej Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach
Wędkarskich.

Grzegorz Tabaka –
wybitny gitarzysta
z Lubska.

03 lipca
wystąpiła
Factorya.

na dużej scenie można było usłyszeć sporą
dawkę muzyki tworzonej z pasji i miłości w
wykonaniu zespołu BaGu z Iłowej.
Lato w Ceramie jeszcze się nie skończyło
– jak zakomunikował mi właściciel klubu
Zbigniew Antosz- i miejmy nadzieję, że
przejdzie w koncertową jesień.
ABW
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szych w mieście budynków - tzw. Domu
Płócienników, który posiada bogate walory
architektoniczne, stanowiące atrakcję turystyczną. W muzeum zgromadzone są różne
pamiątki związane z kultową komedią S.
Chęcińskiego, przede wszystkim rekwizyty
wykorzystane przy kręceniu filmu. Wśród
nich znajdują się, m.in. karabin, z którego
zamek wylata, granat i fragment płotu, przy
którym kłócili się bohaterowie. Wszyscy
wycieczkowicze "napstrykali" mnóstwo
zdjęć. Było wesoło.
Kolejnym etapem naszej wyprawy był
Świeradów Zdrój, a tam przepiękna, nowo
zbudowana wieża widokowa. Żeby do niej
dojść, należało pokonać 3 km, cały czas
pod górę, ale było warto . Wieża z masztem ma 70 m
wysokości,
na szczycie
znajduje się
szklany taras
oraz siatka zawieszona nad
przepaścią,
105-metrowa
zjeżdżalnia,
kokon pająW zamku, w Świeciu ka, z którego
po siatkach

"Dukatowa" grupa po spacerze w chmurach - Świeradów
można przechodzić na skróty, na wyższy
poziom. Jest to ścieżka w chmurach, licząca
850 metrów. "Dukatowicze" niczego się
nie boją, wszystkie atrakcje (chyba oprócz
zjeżdżalni) pokonali z uśmiechem.
Po kilkugodzinnym spacerze w chmurach
wyruszamy w dalszą drogę. Zajeżdżamy
do Świecia, bo jesteśmy umówieni z właścicielką ruin XIV-wiecznego książęcego
zamku - Żanetą Ganuszewicz. Kilka lat
temu młode małżeństwo kupiło ruiny zamku i kamień po kamieniu go odbudowują
(z własnych środków). Z zaciekawieniem
słuchamy, jak z pasją opowiada o losach i
rekonstruowaniu tego zamku. Została już
odnowiona kaplica, gdzie odbywają się
śluby, chrzty. Zamek udostępniony jest do
zwiedzania za niewielką opłatą. Dziękujemy
i życzymy pani Żanecie wytrwałości.
Zamek Czocha to kolejna atrakcja tego
dnia. Trafiamy na imprezę p.n. "Twierdza

Łaziki na Narodowym tuż przed meczem z Anglią

ŁAZIKI W WARSZAWIE

szansy pójść do szkoły, ponieważ wybuchła
wojna. Należy docenić więc, że dziś jest
taka możliwość.
Nauka w szkole to obowiązek, ale i przywilej.
Zgromadzeni na apelu uczcili 82. rocznicę
wybuchu II Wojny Światowej minutą ciszy.
M.K.

Podczas pikniku rozstrzygnięto konkurs na Najładniejszą posesję w gminie
Lubsko 2021, w którym wyróżniono 16 najpiękniejszych ogrodów. Nagrodzeni
odebrali dyplomy oraz rośliny do nasadzeń z rąk Janusza Dudojcia Burmistrza
Lubska oraz Marcina Choińskiego Przewodniczącego Komisji Rolnictwa,
Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Rady Miejskiej w Lubsku.

smaków". Powitani zostaliśmy chlebem ze
smalczykiem i kiszonym ogórkiem (ale to
było dobre!), lecz można było jeszcze zjeść
grochówkę, przepiórkę w piwie, gęsie pipki,
pierogi bryzgane i wiele innych potraw serwowanych w średniowieczu. A kto zjadłby
zapiekane uszy wieprzowe z serem w sosie
szczypiącym?

Niektórzy poszli zwiedzać wnętrze zamku,
inni podziwiali stoiska z różnymi wyrobami,
inni postanowili popływać stateczkiem po
jeziorze. Było fajnie.
Do Lubska wróciliśmy zadowoleni,
przeszczęśliwi. Brawo Bogusia, brawo Jadzia, brawo Feniks, brawo wycieczkowicze!
DROHA

Dzięki uprzejmości dyrektora Biblioteki - Centrum Kultury w Lubsku Pawła Skrzypczyńskiego, w kawiarni
07.07.br. zebrali się wycieczkowicze z
grupy "Dukat", aby omówić plan kolejnych wycieczek. Jeżeli pandemiczna
sytuacja pozwoli, zaplanowaliśmy w
najbliższym czasie m.in. wypad do
Parku Mużakowskiego, wycieczkę do
Leszna, Rydzyny, itd. Przy kawie, herbacie i ciasteczkach (Bogusi oponki są
przepyszne) nie obyło się bez wspomnień. Bardzo miło spędziliśmy czas.

Z Dukatowymi pozdrowieniami
Droha

Miło było się spotkać

Wieści z WTZ I ŚDS
Łaziki w Warszawie

Piknik rodzinny nad zalewem w Nowińcu
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Na sobotę 26 czerwca br. pogoda zamówiona, wygodny autokar z Feniksa wraz
z przemiłymi kierowcami Tadeuszem i
Mieczysławem - także. O 7,00 rano ponad
40-osobowa grupa wycieczkowa "Dukat"
wyruszyła na podbój trzech zamków,
Muzeum Kargula i Pawlaka oraz wieży
widokowej.
Pierwszy postój w miejscowości Proszówka, a tam krótkie zwiedzanie ruin XIII-wiecznego zamku "Gryf", znajdującego
się w rękach prywatnych, jednak udostępnionego dla zwiedzających.
Jedziemy dalej, po drodze mamy śliczne
miasteczko Lubomierz, gdzie znajduje się
Muzeum Kargula i Pawlaka. Pomieszczenia
muzealne mieszczą się w jednym z najstar-

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w
szkołach podstawowych, dla których Gmina
Lubsko jest organem prowadzącym.

Burmistrz powitał
nową Panią Dyrektor Szkoły Aurelię Fert, a także
pierwszoklasistów
życząc im, by w
szkole czuli się dobrze i bezpiecznie
oraz przekazując
im symboliczny
upominek.
Poinformował o
wykonanych przez
Gminę Lubsko w
czasie wakacji remontach w szkole oraz wyraził nadzieję,
że również dzięki temu, nauka w placówce
będzie jeszcze bardziej dogodna, bo będzie
odbywała się w dobrych warunkach, także
sanitarnych.
W placówkach wspomniano o tym, że
82 lata temu, 1 września dzieci nie miały

27 sierpnia – w ostatnią niedzielę wakacji’2021 nad zalewem w Nowińcu odbył się piknik rodzinny. Było dużo dobrej zabawy!
Atrakcji nie brakowało, zwłaszcza dzieciom. Ścianka wspinaczkowa, dmuchańce, punkt plecenia warkoczyków, robienia
tatuaży, animacje, to tylko niektóre z nich.
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Familijna Grupa Wycieczkowa Łaziki
wybrała się 3,4,5 września na wycieczkę
do przepięknej Warszawy. Podróż Łazików
odbyła się bezproblemowo i w pozytywnym nastroju. Zachwycająca pogoda, która
dopisywała grupie, przez cały wyjazd, jakby
na specjalne zamówienie uczestników,
zachęcała do zwiedzania. Zaczęliśmy je
od Żelazowej Woli w województwie mazowieckim. Zobaczyliśmy dom urodzenia
Fryderyka Chopina i park, który wyśmienicie się prezentował oraz muzeum, w skład
którego wchodzi dworek oraz 7-hektarowy
park krajobrazowy nad rzeką Utratą. Dwór
wraz z parkiem jest oddziałem Muzeum
Fryderyka Chopina w Warszawie. Co
roku Żelazową Wolę odwiedza około 200
tys. gości z kraju i ze świata. Ekspozycję
stałą stanowi aranżacja wnętrz skromnego
XIX-wiecznego dworku, odtwarzająca
atmosferę domu rodzinnego kompozytora
oraz ekspozycja biograficzna poświęcona Fryderykowi Chopinowi. Dworek w
Żelazowej Woli wraz z otaczającym go
zabytkowym parkiem został uznany za dobro kultury narodowej. Kolejnym punktem
wycieczki był Stadion Narodowy PGE.
Dzięki wspaniałym uczestnikom, którzy
byli punktualni, udało nam się go zwiedzić
z przewodnikiem. Łaziki zwiedziły szatnię,
trybuny, łazienkę, w której przebywał Robert
Lewandowski i wiele innych sław. PGE
Narodowy (dawniej Stadion Narodowy w
Warszawie) to najnowocześniejsza arena

wielofunkcyjna i jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie.
W 2013 roku stał się najpopularniejszym
miejscem w Polsce, przyciągając 1 milion
300 tys. gości w ciągu 12 miesięcy. Arena
jest największym stadionem w Polsce. Łaziki były pod wielkim wrażeniem całej budowy stadionu. W godzinach wieczornych
przyjechaliśmy na obiadokolację do hotelu.
Łaziki są tak wytrwałe, że wieczorem poszły
uczestniczyć w nocnym życiu Warszawy.
Zobaczyły Bulwary nad Wisłą i Wiadukt im.
Stanisława Markiewicza. Dodatkowo Łazik
Ewa poszła do Teatru „Sabat” Małgorzaty
Potockiej na "Rewię filmową", która ją oczarowała. Były tam wspaniałe utwory muzyki
filmowej począwszy od utworów z filmów
kultowych, filmów nagradzanych Oskarami
oraz filmów współczesnych w nowych aranżacjach muzycznych, specjalnej oprawie
multimedialnej i współczesnej choreografii
w wykonaniu znakomitych wokalistów oraz
pięknych tancerek i wspaniałych tancerzy
słynnego baletu Sabat. W sobotę Grupa po
śniadaniu pojechała zwiedzać Warszawę
z przewodnikiem Panią Małgorzatą. Pani
Małgosia zaprezentowała Grupie wspaniałe
treści dotyczące Stolicy i wiele ciekawostek
z nią związanych. Łaziki zobaczyły m.in.:
Powązki, Łazienki Królewskie, Bibliotekę
Uniwersytetu Warszawskiego z jej dachem,
Stary i Nowy Świat. Uczestniczyły również
w zmianie Warty przy Grobie Nieznanego
Żołnierza. Po zwiedzaniu Grupa udała

się na obiadokolację i lampkę szampana.
Część Łazików wyruszyła dalej zwiedzać
nocą robiącą ogromne wrażenie fontannę
multimedialną z przepiękną grą kolorowych
świateł. W niedzielę po śniadaniu pojechaliśmy zobaczyć Świątynię Opatrzności Bożej.
Kościół wzniesiony jest w warszawskiej
dzielnicy Wilanów. Świątynia jest elementem składowym kompleksu Centrum
Opatrzności Bożej, w którym zawiera się
również Muzeum Jana Pawła II i Prymasa
Wyszyńskiego oraz Panteon Wielkich Polaków. Następnie udaliśmy się do Wilanowa,
gdzie mogliśmy podziwiać fenomenalny
Pałac Wilanowski ze zjawiskowymi zdobieniami. Zobaczyliśmy również Park z
malowniczym ogrodem, w którym mogliśmy oglądnąć fontanny, figury i cudowną
roślinność. Ostatnim punktem wycieczki
był czas wolny, który Grupa wykorzystała
doskonale. Część była zainteresowana
Muzeum Polin i tam wyruszyła. Kolejni
uczestnicy zwiedzali Muzeum Powstania
Warszawskiego. A kto nie chciał zwiedzać
muzeów, wyruszył do Pałacu Kultury, gdzie
z przewodnikiem zwiedził jego wnętrze lądując na 30 piętrze na punkcie widokowym.
Po obiedzie wyruszyliśmy do domu. Ok.
21 bezpiecznie przyjechaliśmy do Lubska.
Byliśmy pełni wielu doświadczeń i nowych
przeżyć. Bo podróże kształcą i nic nie daje
tyle radości co poznawanie nowych miejsc,
ludzi i kultur.
Opr. I.G.

Jak co miesiąc prezentujemy działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej i
Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubsku, gdzie
jak zwykle
wiele się
dzieje.
ms

Podziękowania od Niepublicznej Szkoły
Podstawowej w Lubsku za pomoc w
organizacji pikniku integracyjnego dla
pierwszoklasistów..
pierwszoklasistów
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Piknik z Ekonomią Społeczną" w Ochli.
Było wiele atrakcji m.in. gra terenowa
i przepyszny, gruziński poczęstunek

Uroczyste przekazanie Wieńca Dożynkowego, który powstał w ramach
projektu „5xU - Z NAMI UPLEĆ, UWIJ, UKIŚ, UPIECZ, UBIJ” do Kościoła p.w.
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Lubsku

Odwiedziny Marleny Pogorzelczyk - rekordzistki Guinnessa
w grze w Boccia oraz sędziego tej dyscypliny - Karola Wojny.
Wojny.

11

L U D Z I E , W Y DA R Z E N I A

L U D Z I E , W Y DA R Z E N I A

W tym roku przypada 35 rocznica powstania klubu motocyklowego BOXER,
który od wielu lat posiada w nazwie symbolikę zrzeszenia MC Poland. O
początkach, rozwoju i codziennej działalności klubu rozmawiamy z obecnym
prezydentem „Boxerów” Robertem Kościkiem, pseudonim Nygus.

JEDEN ZA WSZYSTKICH,
WSZYSCY ZA JEDNEGO

- Kilka lat temu podsumowaliśmy 30-lecie istnienia klubu.
Proszę przypomnieć
najważniejsze fakty z
początków funkcjonowania klubu? Kto go
tworzył?
- Początki klubu to nieformalne spotkania kilku
miłośników motocykli
w pierwszej połowie
lat 80-tych. Wśród nich
należy wymienić: Zdzisław Niezgoda (Niuniek), Jerzy Piszczyk
(Rambo), Zdzisław
Jedno z pierwszych spotkań organizacyjnych 1986.
Świerzawski, Mirosław
Szymański, Adam Jasiński, Jacek Nowakowski. Najpierw jeździli na
własną rękę, a po jakimś
czasie padł pomysł, aby
zrzeszyć się w jedną
z sekcji działających
przy Lubskim Domu
Kultury, którego dyrektorem był wówczas Lech
Krychowski. Po kilku
spotkaniach zrodziła się
idea nazwania klubu.
Pomysłodawcą dzisiejszej nazwy BOXER
(pochodzi ona od typu
silnika) był M. Szymański (Dziadu).
Impreza integracyjna Proszów 1987.
- Kiedyś dostęp do takiego sprzętu, części
- W Lubsku istnieją również inne kluby motocyklowe.
zamiennych zapewne
był dużym problemem. Jak to się zmieniało na prze- Czy współpracujecie ze sobą?
- Tak, w tych klubach zrzeszeni są m.in. ludzie, którzy
strzeni tych lat?
- W latach 80-tych nie było innej możliwości pozyskania wcześniej przez jakiś czas byli mniej lub bardziej związani
części do motocykli, którymi jeździli Boxerzy, jak tylko z naszym klubem. Z większością z nich utrzymujemy
drogą pantoflową: ktoś coś mówił, ktoś coś słyszał i bardzo dobry kontakt.
przekazywał dalej. Wsiadało się na motocykl i jechało się - Nieodłącznym elementem waszej działalności są
gdzieś, gdzie w stodołach czy garażach przechowywano organizowane corocznie zloty. Jakie znaczenie mają
sprzęt, jakieś pozostałości po wojsku czy milicji. Pamię- takie wydarzenia dla lokalnej społeczności?
tam, kiedy pewnego razu dowiedziałem się, iż w Bytnicy, - Uważam, że jest to promocja Lubska i atrakcja dla mieszgdzie znajdowała się placówka ORMO, znajduje się kańców, którzy z przyjemnością uczestniczą w imprezie i
dużo motocykli i nowych części do EM 72 z bocznymi chętnie integrują się z nami m.in. podczas tradycyjnej parawózkami. A dzisiaj? Dzisiaj nie ma żadnego problemu, jest dy. Przypomnę, że wiadomości o zlocie aktualnie ukazują
Internet, można jechać swobodnie za granicę. Wszystko się we wszystkich branżowych gazetach i w Internecie,
informacja idzie w świat. Dzięki temu pojawiają się na
się szybko zmienia. To zupełnie inne czasy.
- Jakie cele, idee łączą członków (membersów) takich zlocie motocykliści z najróżniejszych stron świata, a nazwa
klubów? Czy młodzi ludzie mogą tu znaleźć miejsce miasta Lubsko weszła już na stałe do repertuaru organizowanych w tej części Europy imprez motocyklowych.
dla siebie?
- Nazywamy się braćmi, bo czujemy się jak jedna rodzina, - Przypomnijmy Czytelnikom, co konkretnie oznaczało
nasze motto to – jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. wejście Boxerów do zrzeszenia MC Poland?
Żeby zostać jednym z nas, trzeba po prostu tego chcieć, - Wejście do tego grona oznaczało szacunek, zaufanie i
przyjść na spotkanie, zobaczyć czy to, co robimy temu wiedzę, którą docenili pozostali. Jest to bardzo ważne dla
komuś odpowiada. To trzeba czuć, taką potrzebę wewnątrz klubu potwierdzenie jego poziomu działalności i doświadsiebie. Jesteśmy otwarci na wszystkich, bez względu na czenia. Krótko mówiąc, jest to prestiż.
wiek. Młody człowiek znajdzie tu zapewne odpowiednią - Wiem, że coraz więcej kobiet interesuje się motocyklaatmosferę do realizacji swojego hobby, wsparcie, koleżeń- mi. Jest to coraz bardziej widoczne na każdym zlocie.
- Tak, od wielu lat widać zwiększające się zainteresowanie
stwo a nierzadko przyjaźń.
- W jaki sposób realizujecie swoje potrzeby? Widać was kobiet tą profesją i ta tendencja trwa nadal. Kobiety w końw mieście podczas niektórych imprez. Czy bierzecie cu mogą realizować swoje marzenia, pasje, które kiedyś
były jakby zawarowane tylko dla mężczyzn.
udział w innych wydarzeniach w kraju i za granicą?
- Większość z nas pracuje, prowadzi swoje firmy, jesteśmy - Jak wygląda przyszłość funkcjonowania tego rodzaju
normalnymi ludźmi, mamy różne zainteresowania i profe- zrzeszeń? Czy forma zachowania pewnych tradycji
sje. Od lat wspieramy WOŚP, Mikołajki, Festiwal Dzieci ma szansę na przetrwanie w szybko zmieniającym
i Młodzieży Specjalnej Troski oraz inne okolicznościowe się świecie?
- Tak, świat się zmienia coraz szybciej, ale my jesteśmy
wydarzenia, współpracując z różnymi instytucjami
i stowarzyszeniami. Poza tym organizujemy cykliczne zwarci, bo łączy nas wspólna idea i hobby. Jest to nasz
imprezy jak np. lokalne zloty nad zalewem Nowiniec sposób na życie. My po prostu nie potrafimy i nie chcemy
czy sezonowe spotkania. Jeździmy po kraju i za granicę, inaczej.
przyjmując zaproszenia i uczestnicząc w różnych impre- - Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał M.Sienkiewicz
zach, promujących działalność klubów motocyklowych.
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Na XVIII zlocie pojawili się
miłośnicy jednośladów
z wielu stron Polski i Europy
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Tegoroczny zlot był okazją
do świętowania 35-lecia klubu

Wspólne zdjęcie na
lubskim rynku to
już tradycja zlotów

Od lewej: Nygus, redaktor naczelny gazety Motofani
z Poznania Tadeusz Szuchomski, Niuniek, Rambo i Puchal

XVIII Międzynarodowy Zlot Motocyklowy
połączył się z 35-leciem istnienia Klubu
Motocyklowego BOXER MC Poland. Przy
zalewie Nowiniec powstało obozowisko z
odpowiednim zapleczem i super klimatem.
Miłośnicy jednośladów przybyli ze
wszystkich stron Polski, ale i jak zwykle z
zagranicy.
Przygotowania

- Do tej pory zloty organizowane były w ostatni weekend maja
lub w pierwszy weekend czerwca. W tym roku ze względu na
covid przesunięto ten termin. Tak naprawdę do ostatnich dni
istniała niepewność czy w ogóle uda się zorganizować imprezę.
To wszystko wiązało się z dodatkowym stresem, ponieważ w
tym czasie odbywały się inne imprezy, jak np. Winobranie czy
Jarmark Michała, a zaprzyjaźnione kluby organizowały swoje
zloty. Na szczęście wszystko zakończyło się pozytywnie. Tym
bardziej, że ze strony Władz Miejskich i Zarządcy zalewu Nowiniec była wielka przychylność, a Urząd Marszałkowski i Policja
w Gorzowie wydali szybko decyzję. W programie imprezy
zaplanowano wiele atrakcji m.in. konkurencje sprawnościowe,
znakomite potrawy, wystawy rękodzielnicze, motocyklową
paradę czy występy na żywo gwiazd muzyki rock, rock'n'roll
i blues – wyjaśnia prezydent Klubu Motocyklowego BOXER
MC Poland Robert Kościk.

Już w czwartek

Pierwsi uczestnicy zaczęli pojawiać się już w czwartek (09.09).
Jak zwykle nie zawiódł Kris ze Szczecina. Wszyscy membersi z
klubu BOXER rozstawiali sprzęt i przygotowywali obozowisko,
co wymagało naprawdę dużego zaangażowania i odpowiedniej
logistyki, bo liczba uczestników jak zawsze była nieograniczona.
Przy okazji obył się również tradycyjny wieczorek zapoznawszy.

Przyjazdy i integracja

Od rana (10.09) przybywali kolejni goście m.in. z Suwałk, Rzeszowa i Kołobrzegu, ale i z zagranicy m.in. Litwy, Czech, Ukrainy, Holandii i oczywiście Niemiec: MOTORRAD FREUNDE
OST 19 oraz STAM TISCH 96, z którymi nasi motocykliści
przyjaźnią się od 20 lat. Na zlocie pojawił się już tradycyjnie
Danek z Lubinia, ponad 80-letni miłośnik motocykli. Wokół
rozstawiono stoiska z gadżetami motocyklowymi, wyrobami
kaletniczymi i biżuterią. Generalnie trwała impreza integracyjna
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Uczestników zlotu powitał
Burmistrz Lubska Ja
Janusz Dudojć

Paradzie motocyklowej towarzyszyły również inne,
wspaniałe pojazdy

Jak widać konkurencja przeciągania liny
to nie tylko domena mężczyzn

i występy zespołów: Factorya, Grid Time, FSW.

Parada i jubileuszowa impreza

Nieodłącznym elementem zlotów jest parada motocyklowa,
która przejeżdża ulicami Lubska i Jasienia. W sobotę (11.09),
obok Ratusza Miejskiego pojawili się motocykliści i mieszkańcy naszego miasta. Burmistrz Lubska Janusz Dodojć powitał
prezydenta BOXER MC Poland Roberta Kościka i wszystkich
zebranych. Po prezentacji uczestnicy parady udali się do Jasienia,
po czym powrócili na teren obozowiska. Około godz. 15-tej
odbyła się oficjalna część imprezy. Kluby z Polski i Europy wręczyły naszym Boxerom urodzinowe upominki, gratulacje itp. Na
scenie pojawił się Burmistrz Janusz Dudojć, który również pogratulował Jubileuszu 35-lecia klubu i życzył kolejnych rocznic.
W dalszej części pierwsze skrzypce grali: Rambo i Puchal,
prowadząc imprezę do późnych godzin nocnych. W programie
zaplanowano konkurencje: przeciąganie liny, wolna jazda, spacer
boxera, spacer farmera, picie piwa na czas, siłowanie się na rękę,
trzymanie korbowodu, najdłuższa biała broda na zlocie, pompa z
lotu. Atrakcją było również opowiadanie kawałów przez Puchala,
który jest prawdziwą ich kopalnią. Zagrały kapele: Roadhouse,
Ten Rupees, Fruti Blues.

Niedziela i podsumowanie

Po wspólnym śniadaniu (12.09), odbyło się pożegnanie gości,
rozjazdy do swoich baz oraz składanie obozowiska i uprzątnięcie placu, które trwało do wieczora. – Dziękuję mieszkańcom
Lubska za jak zwykle serdeczne przyjęcie, dużą frekwencję i

Jedną z konkurencji było siłowanie się na rękę
stworzenie niepowtarzalnie przyjaznej atmosfery, co potwierdzili
przybyli zewsząd uczestnicy zlotu. Ale trzeba podkreślić, że bez
zaangażowania i solidnej pracy moich klubowych braci tak skuteczne zorganizowanie zlotu byłoby niemożliwe. Nie muszę im
za to dziękować, bo oni dobrze wiedzą, że jest to nasz wspólny
sukces. Dziękuję również wszystkim, którzy udzielili nam pomocy. Są to: Burmistrz Lubska Janusz Dudojć, Dyrektor OSiR Robert Ściłba, Prezes PGKiM Marcin Gołębiewski, WronCar-Trans

Mariusz i Agnieszka Wrona, Łukasz Bajerski, Hamar Górzyn,
Jerzy i Krystyna Czamańscy, Anetta Czarnecka, Jan Mytyś,
Jan Łobodziec, Zbigniew Franczak, Jan Deka, Grzegorz Deka,
Dawid Łobodziec, Michał Łobodziec, Drukarnia DECHNIK,
JUBO TRANS Bogdan i Jerzy Halczuk, Tomasz Apanowicz,
Stanisław Nicpoń, Łukasz Alechno, Małgorzata Delijewska,
Paweł Suchowiecki, Sławomir Nowak, Andrzej Bobilewicz,
Marcin Czajka, Dyrektor Biblioteki-Centrum Kultury Paweł
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Na każdej imprezie musi
odbyć się palenie gumy
Skrzypczyński, Firma HYDROTANK, Urząd Miejski w Lubsku,
OSiR Lubsko, Dawid Ślusarczyk, Hurtownia IKA, Jan Matras,
Beata Duczmal, Maciej Rewecki, Gracjan Jaroszewski, Tomasz
Jaroszewski, Robert Łukasiewicz, Edyta Kaczmarek, Edyta
Duszyńska, Magdalena Nowak, Maciej Rowecki – podsumował
R. Kościk, który funkcję prezydenta klubu BOXER MC Poland
pełni już od 15 lat.
M.Sienkiewicz
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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.

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.

BURMISTRZ LUBSKA - oogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr 1601/7 obręb Górzyn, gm. Lubsko (teren KSSSE Podstrefa Lubsko).
Cena wywoławcza w drugim przetargu wynosi 150.000,00 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 20.000,00 złotych.
PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 30 września 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 27
września 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. Dla przedmiotowej nieruchomości
Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00018730/3 (brak obciążeń i zobowiązań - dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów). 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. 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. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 14.07.2021r. 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 drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr 1601/8 obręb Górzyn, gm. Lubsko (teren KSSSE Podstrefa Lubsko).
Cena wywoławcza w drugim przetargu wynosi 147.100,00 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 20.000,00 złotych.
PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 30 września 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 27 września
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. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd
Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00018730/3 (brak zobowiązań i obciążeń - dział III i IV księgi wolny od wpisów). 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. 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. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 14.07.2021r. 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 drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr 1601/9 obręb Górzyn, gm. Lubsko (teren KSSSE Podstrefa Lubsko).
Cena wywoławcza w drugim przetargu wynosi 282.000,00 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 30.000,00 złotych.
PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 30 września 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 27 września
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. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd
Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00018730/3 (brak zobowiązań i obciążeń - dział III i IV księgi wolny od wpisów). 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. 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. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 14.07.2021r. 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 drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr 1601/11 obręb Górzyn, gm. Lubsko (teren KSSSE Podstrefa Lubsko).
Cena wywoławcza w drugim przetargu wynosi 299.000,00 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 40.000,00 złotych.
PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 30 września 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 27 września
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. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd
Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00018730/3 (brak obciążeń i zobowiązań – dział III i IV księgi wolny od wpisów). 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.
Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował
z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Lubsko z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytku, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach.
Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 16.08.2021r. 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 drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr 1601/13 obręb Górzyn, gm. Lubsko (teren KSSSE Podstrefa Lubsko).
Cena wywoławcza w drugim przetargu wynosi 322.200,00 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 40.000,00 złotych.
PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 30 września 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 27 września
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. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd
Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00018730/3 (brak obciążeń i zobowiązań – dział III i IV księgi wolny od wpisów). 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. Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie
będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Lubsko z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytku, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych
wyżej dokumentach. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 16.08.2021r. 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 drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr 1601/14 obręb Górzyn, gm. Lubsko (teren KSSSE Podstrefa Lubsko).
Cena wywoławcza w drugim przetargu wynosi 309.400,00 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 40.000,00 złotych.
PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 30 września 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 27 września
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. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd
Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00018730/3 (brak obciążeń i zobowiązań – dział III i IV księgi wolny od wpisów). 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. Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie
występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Lubsko z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytku, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej
dokumentach. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 16.08.2021r. 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 drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr 1601/12 obręb Górzyn, gm. Lubsko (teren KSSSE Podstrefa Lubsko).
Cena wywoławcza w drugim przetargu wynosi 63.200,00 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 10.000,00 złotych.
PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 30 września 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 27 września
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. Dla przedmiotowej nieruchomości
Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00018730/3(brak obciążeń i zobowiązań – dział III i IV księgi wolny od wpisów). 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. Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie
do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Lubsko z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytku, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż
jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się
14.07.2021r. 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 drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr 1775/2 obręb Górzyn, gm. Lubsko (teren KSSSE Podstrefa Lubsko).
Cena wywoławcza w drugim przetargu wynosi 83.500,00 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 12.000,00 złotych.
PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 30 września 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 27 września
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. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd
Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00058084/1 (brak zobowiązań i obciążeń - dział III i IV księgi wolny od wpisów). 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. Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z
ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Lubsko z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie
rodzaju użytku, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt
Kupującego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 14.07.2021r. 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 548 położonej w miejscowości Górzyn, gm. Lubsko.
Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 62.000,00 złotych. Wadium wynosi 6.000 złotych. PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 04 października 2021r. o godz. 10:10 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 30 września 2021r. Nieruchomość
gruntowa niezabudowana oznaczona nr 548 o pow. 0,40 ha położona jest przy ul. Sportowej w Górzynie, gm. Lubsko (obręb 0008 Górzyn), w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. Działka ma kształt regularnego trapezu. Teren z deniwelacjami, nieogrodzony,
zakrzaczony, porośnięty drzewami bez wartości użytkowej. Nieruchomość bez uzbrojenia. Z istniejących w sąsiedztwie sieci technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne i wodociągowe. Dostęp z drogi gminnej, ul. Sportowej o nawierzchni gruntowej. Dla ww.
nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00050343/9. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów). Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem K – użytki kopalniane. Gleby działki w świetle obowiązujących
przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXII/155/2000 Rady Miejskiej w Lubsku z
dnia 26 czerwca 2000r. oraz zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013r. ww. działka położona jest na terenie zalesień obszarów
zdegradowanych. 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..
*
BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr 586 położonej w miejscowości Górzyn, gm. Lubsko z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną.
Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 40.600,00 złotych. Wadium wynosi 5.000 złotych. PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 04 października 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 30 września 2021r. Nieruchomość
gruntowa niezabudowana oznaczona nr 586 o pow. 0,2400 ha położona jest przy ul. Parkowej w Górzynie, gm. Lubsko (obręb 0008 Górzyn), w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. Działka ma kształt regularny prostokąta. Teren z lekkimi deniwelacjami,
nieogrodzony, zakrzaczony, porośnięty drzewami akacjowymi. Na działce znajduje się słup energetyczny z linią średniego napięcia. Nieruchomość bez uzbrojenia. Z istniejących w odległości ok. 200 m sieci technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne i wodociągowe.
Dostęp z drogi gminnej, ul. Parkowej o nawierzchni gruntowej. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00050343/9. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (dział III i IV księgi wieczystej wolny
od wpisów). Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest
symbolem RIV (pow. 0,23 ha) i RV (pow. 0,01 ha) – grunty orne klasy IV i V. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy i miasta Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXII/155/2000 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 czerwca 2000r. oraz zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/228/13
Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013r. ww. działka położona jest na terenie zabudowy zagrodowej, mieszkalno – usługowej. 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.
*
BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gozdno, oznaczonej nr 124, obr. Górzyn.
Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 30.000,00 złotych. Wadium wynosi 4.000 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 29 września 2021r. o godz. 10:20 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 24 września 2021r. Nieruchomość
gruntowa niezabudowana oznaczona nr 124 o pow. 1,01 ha położona jest w miejscowości Górzyn, gm. Lubsko, w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych i rolnych. Działka posiada kształt regularnego wielokąta jest nieogrodzona, zakrzaczona i zaśmiecona z pojedynczymi
drzewami bez wartości użytkowej. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Możliwość przyłączenia do sieci: wodnej i elektroenergetycznej. Bezpośredni dostęp z drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w
Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00050343/9. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (dział III i IV księgi wolny od wpisów). Nieruchomość leży na terenie, dla którego brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem K – użytki kopalniane. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko ww. działka położona jest na terenie
zabudowy jednorodzinnej, oznaczonej w planie symbolem B 17 MN z zapisem: istniejąca zabudowa mieszkalna. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjne oraz z wypisem z
ewidencji gruntów i budynków wydanymi przez Starostwo Powiatu Żarskiego. W związku z powyższym Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Gminy Lubsko z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie
rodzaju użytku, różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości wynikającej ze wskazania przez geodetę innej powierzchni niż jest to oznaczone we wskazanych wyżej dokumentach. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt
Kupującego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
*
BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Bohaterów oznaczonej nr 365/6, obr. 0003 miasta Lubsko.
Cena wywoławcza w drugim przetargu wynosi 154.000,00 złotych. Wadium wynosi 20.000 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 29 września 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 24 września 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 drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Bohaterów oznaczonej nr 365/10, obr. 0003 miasta Lubsko.
Cena wywoławcza w drugim przetargu wynosi 178.500,00 złotych. Wadium wynosi 20.000 złotych. PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 29 września 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 24 września 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. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 21.07.2021r.
*
BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej działką nr 167/2 położonej przy ul. Głowackiego w Lubsku.
Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 47.000,00 złotych. Wadium wynosi 5.000 złotych. PRZETARG na powyższą nieruchomość odbędzie się 04 października 2021r. o godz. 10:20 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 30 września 2021r. Nieruchomość
gruntowa niezabudowana oznaczona nr 167/2 o pow. 0,0697 ha położona jest przy ul. Głowackiego w Lubsku, gm. Lubsko (obręb 0008 miasta Lubsko), w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej. Działka ma kształt prostokąta. Teren nieogrodzony,
zakrzaczony, porośnięty drzewami bez wartości użytkowej. Nieruchomość bez uzbrojenia. Z istniejących w sąsiedztwie sieci technicznych można zrealizować przyłącze energetyczne, wodno – kanalizacyjne i gazu. Dostęp z drogi publicznej ul. Głowackiego o nawierzchni
bitumicznej. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Żarach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZG1R/00052032/0. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów). Nabywca przejmuje nieruchomość w
stanie istniejącym. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a według ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Żarach oznaczona jest symbolem Lz-RIVa – grunty zadrzewione zakrzaczone i
grunty orne. Gleby działki w świetle obowiązujących przepisów nie są zanieczyszczone. Gmina nie przeprowadziła badań geologicznych przedmiotowej działki. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Lubsko uchwalonego uchwałą
Nr XXII/155/2000 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 26 czerwca 2000r. oraz zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsko uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/228/13 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 kwietnia 2013r. ww. działka
położona jest na terenie zabudowy mieszkalno - usługowej. 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.
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* WARUNKI PRZETARGU: Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium i dowód tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze powinny
dodatkowo przedłożyć dokumenty niezbędne do ich reprezentowania tj. aktualny (ważny 3 m-ce) wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, zgodę właściwych organów statutowych na nabycie
nieruchomości objętej przetargiem. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymagane w formie pisemnej). Osoby będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia
pisemnej zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Wadium wniesione
przez wyłonionego w wyniku przetargu nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zwraca się w godzinach otwarcia kasy lub przelewem na wskazany przez nich rachunek bankowy,
niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia lub zakończenia przetargu. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu
zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu
i terminie, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie polega zwrotowi. Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Spraw
Wewnętrznych. W przypadku nieuzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego wpłacone wadium przepada na rzecz Gminy Lubsko. Przetarg odbędzie się na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września
2004 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). 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
stronie www.monitorurzedowy.pl.
Burmistrz Lubska - Janusz Dudojć
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XXIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
MUZYKI KAMERALNEJ I ORGANOWEJ
trzech rodzajów trąbek dało niesamowity,
harmonijny efekt muzyczny, który został
nagrodzony wielominutowymi brawami i w
konsekwencji bisem. Paweł Skrzypczyński
Dyrektor instytucji Biblioteka – Centrum Kultury im. Jana Raka oraz Marian
Bumbul Proboszcz Parafii pw. NNMP
w Lubsku jako współorganizatorzy tego
wyjątkowego, muzycznego wydarzenia
pogratulowali wykonawcom wspaniałego
występu, a licznie zgromadzonej publiczności podziękowali, zachęcając do udziału
w kolejnych edycjach Festiwalu. Trzeci
koncert odbył się w niedzielę 12 września
w Forst (Lausitz) Stadtkirche St. Nikolai
z udziałem: Krzysztof Pełech – gitara,
Robert Horna – gitara, Jarosław Wróblewski – organy. W programie wykorzystano
utwory: J. S. Bacha, Ch. Corei, A. Piazzolli,
C. Machado, A. G. Rittera, A. Hollinsa.
Kierownictwo artystyczne i prowadzenie:
Jerzy Markiewicz, Michał Kocot. Honorowy Patronat: Proboszcz Parafii pw.
NNMP w Lubsku ks. kan. Marian Bumbul.
Dofinansowanie: Urząd Miasta w Forst,
Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa
Ekonomiczna. Organizatorzy: Parafia pw.
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w
Lubsku oraz Biblioteka – Centrum Kultury
im Jana Raka.
M. Sienkiewicz

W niedzielę 22 sierpnia w Kościele pw.
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w
Lubsku odbył się pierwszy z trzech koncertów w ramach XXIII Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej
Lubsko – Forst. Jak zawsze wnętrze naszego wspaniałego kościoła, którego powstanie
datuje się na drugą połowę XIII wieku,
wypełniły dźwięki muzyki, która wielbicielom, znawcom i wszystkim zebranym
dostarczyła emocji, przeżyć duchowych i
ukojenia, dzięki m.in. wspaniałej akustyce
świątyni. Wystąpili: Zespół muzyki dawnej
ALTA w składzie: Aleksandra Joanna Hanus – śpiew, Agnieszka Szwajgier – flety,
cynk, szałamaja, pomort, Witold Wilgos
– teorba, lutnia renesansowa oraz Tomasz
Soczek – organy. W programie były utwory:
M. Surzyńskiego, D. Ortiza, L. da Vinci i
improwizacje organowe. Drugi koncert
odbył się w niedzielę 29 sierpnia również w
Kościele pw. NNMP w Lubsku. Wystąpili:
Igor Cecocho – trąbka oraz Daniel Strządała – organy. W ekscytującym programie
można było usłyszeć utwory: N. Bruhnsa,
S. Karg-Elerta, M. A. Charpentiera, J. S. Bacha oraz improwizacje organowe. To była
prawdziwa uczta dla duszy. Profesjonalizm
w każdym calu. D. Strządała wspaniale
koordynował grę na górnej klawiaturze z
dolnymi basami. To wszystko przy wtórze

Tomasz Soczek wykonał improwizacje
organowe.
Dyrektor Paweł Skrzypczyński
i ks. Marian Bumbul podziękowali
wykonawcom i publiczności.

Igor Cecocho – trąbka oraz Daniel
Strządała – organy stworzyli
wspaniały duet

Zespół muzyki dawnej ALTA w
składzie: Aleksandra Joanna Hanus
– śpiew, Agnieszka Szwajgier – flety,
cynk, szałamaja, pomort, Witold Wilgos
– teorba, lutnia renesansowa
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Wędrowanie „Szlakiem słynnych postaci”

ŚLADAMI DOWÓDCY
ARMII KRAJOWEJ
W GÓRACH
ŚWIĘTOKRZYSKICH
– JANA PIWNIKA
„Powiedz żonie i rodzicom, że ich bardzo kochałem,
i że umieram jako Polak.
I pozdrówcie ode mnie Góry Świętokrzyskie”.
Jan Piwnik ps. „Ponury”
Z
okazji 82 rocznicy
wybuchu II wojny
światowej chciałbym
przedstawić Państwu
dwie sylwetki wybitnych
polskich żołnierzy: Jana
Piwnika ps. „Ponury”
najsłynniejszego
partyzanta działającego
na Kielecczyźnie i
Nowogródczyźnie
i Stefana „Grota”
Roweckiego – pierwszego
dowódcę Armii Krajowej.
Jan Piwnik był kapitanem Wojska
Polskiego i aspirantem Policji Państwowej. Cichociemny, pośmiertnie
awansowany do stopnia majora, a
następnie do stopnia pułkownika,
dowódca partyzancki Armii Krajowej
w Górach Świętokrzyskich i na Nowogródczyźnie. Jan Piwnik urodził
się 31 sierpnia 1912 roku w Janowicach koło Opatowa. Uczęszczał do
szkoły powszechnej w Janowicach, a
następnie Gimnazjum im. Joachima
Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, w którym w 1932 roku zdał
maturę. Do 1933 roku służył w Szkole

Jan Piwnik ps. „Ponury”
cichociemny, dowódca partyzancki
Armii Krajowej
w Górach Świętokrzyskich
i na Nowogródczyźnie.
Podchorążych Rezerwy Artylerii we
Włodzimierzu Wołyńskim, kończąc ją
w stopniu plutonowego podchorążego
rezerwy. W 1934 roku został mianowany podporucznikiem rezerwy. W
latach 1935 – 1939 służył w Policji
Państwowej. Początkowo szkolił się
w szkole oficerów policji w Mostach
Wielkich, a następnie kierował po-

W barokowym teatrze ekspresji wystąpił
zespół muzyki dawnej La Tempesta

Wielka uczta w małym mieście
29 sierpnia w Sali widowiskowej Biblioteki- Centrum Kultury im. Jana
Raka w Lubsku mieszkańcy miasta i
zaproszeni goście uczestniczyli w koncercie „Cisza i Burza” pod patronatem
Burmistrza Miasta Janusza Dudojcia. W
Barokowym Teatrze Ekspresji wystąpił
zespół muzyki dawnej La Tempesta pod
kierownictwem dyrygenta Jakuba Burzyńskiego, wykonując dzieła mistrzów
baroku. To wydarzenie kulturalne było
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prawdziwą ucztą duchową dla wielbicieli
muzyki klasycznej. A co najważniejsze
– miało miejsce w naszym, niewielkim
przecież, mieście. Wspaniała muzyka,
wyśmienite wykonanie – wszystko na
wyciągnięcie ręki i… ucha. Koncert był
również okazją do zaprezentowania prac
plastycznych lubskich malarzy ze stowarzyszenia MARFO, których tematem był
pałac w Dłużku.
Red.

Dom rodzinny Jana Piwnika w Janowicach, gmina Waśniów, powiat
ostrowiecki, województwo świętokrzyskie.
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sterunkiem w Horochowie na Wołyniu. Od 1938 roku służył w Grupie
Rezerwy Policyjnej w Warszawie. 5
kwietnia 1939 roku został przesunięty
z 1. do 3. kompanii na stanowisko dowódcy plutonu. Z dniem 1 maja 1939
roku został mianowany aspirantem
PP. 26 czerwca 1939 roku odszedł do
Mazowieckiej Szkoły Podchorążych
Rezerwy Artylerii w Zambrowie na
ośmiotygodniowe oficerskie ćwiczenia wojskowe. 19 sierpnia powrócił
z ćwiczeń i objął funkcję pełniącego
obowiązki dowódcy 3 kompanii
Grupy Rez. Pol. Na tym stanowisku
wziął udział w kampanii wrześniowej. Wycofywał się wraz ze swoim
pododdziałem poprzez Lubelszczyznę
w kierunku granicy polsko - węgierskiej, którą przekroczył 23 września.
Po ucieczce w marcu 1940 roku z
obozu internowania na Węgrzech
dostał się przez Jugosławię i Włochy
do Francji, gdzie wstąpił do 4 pułku
artylerii ciężkiej. Został dowódcą
baterii artylerii. Kiedy w czerwcu
1940 roku Francja skapitulowała,
Jan Piwnik na czele oddziału skupiającego rozbitków z różnych polskich
jednostek na jednym z ostatnich
statków przedostał się do Wielkiej
Brytanii. Został wcielony do dywizjonu artylerii w 4 Brygadzie Kadrowej
Strzelców. Następnie przeniósł się
do 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Zgłosił się do służby w
Kraju. Od stycznia do października
1941 roku na szkoleniach dla cichociemnych brał udział w kursie walki
konspiracyjnej w Briggens pod Londynem i kursie spadochronowym w
Ringway koło Manchesteru. Został
też na krótko instruktorem w ośrodku
wstępnego szkolenia spadochronowego zwanego „małpim gajem” w Largo
House. Po ukończeniu kolejnych 5
kursów zasadniczych: zaprawowego,
badań psychotechnicznych, spadochronowego, walki konspiracyjnej i
odprawowego 20 marca 1941 został
awansowany do stopnia porucznika.
10 października 1941 roku złożył
przysięgę obowiązującą w ZWZ -

W 1987 roku staraniem środowiska kombatanckiego i opata Benedykta
Matejkiewicza sprowadzono z Nowogródczyzny do Wąchocka prochy
partyzanckiego bohatera – mjra „Ponurego”. Prochy bohaterskiego dowódcy
partyzanckiego złożono w murach opactwa, fundując mu
epitafium w krużgankach klasztornych.
AK. Zrzucony do Polski nocą z 7 na 8
listopada w operacji lotniczej o kryptonimie „Ruction” z samolotu Halifax
L - 9612 (138 Dywizjon RAF). Zrzut
przyjęła placówka odbiorcza „Ugór”,
położona pod Łyszkowicami koło
wsi Czatolin, 20 km na zachód od
Skierniewic. Wśród członków obsługi
placówki znajdowała się Emilia Malessa ps. „Marcysia”, która później
została żoną Jana Piwnika. Razem z
nim skoczyli: cichociemny kpt. Niemir Bidziński oraz kurier Delegatury
Rządu na Kraj oraz ppor. Napoleon
Segieda ps. „Wera”.
Jan Piwnik został przydzielony do komórki Oddziału V Komendy Głównej
ZWZ - AK, zajmującej się sprawami
odbioru zrzutów lotniczych (krypt.
„Syrena”). Powierzono mu koordynację wszystkich ważnych spraw związanych z przyjmowaniem kolejnych
grup cichociemnych. Po wypełnieniu
swoich zadań miał objąć dowództwo
ochrony Delegata Rządu na Kraj, ale
zgodnie z własnym życzeniem 13
czerwca 1942 roku objął dowództwo
II odcinka „Wachlarza” w Równem.
Jednakże krótko po tym został aresztowany wraz z Janem Rogowskim
ps. „Czarka” przez żandarmerię niemiecką w drodze na akcję w Zwiahlu.
Po 4 miesiącach uciekł z więzienia w
Zwiahlu i dotarł pieszo do Warszawy.
Po krótkim odpoczynku i dojściu
do zdrowia po przebytej czerwonce
otrzymał funkcję inspektora i prowadził szkolenia z zakresu dywersji.
W listopadzie 1942 roku Komendant
Główny AK, gen. Stefan Rowecki ps.
„Grot” wyznaczył go do zadania przeprowadzenia akcji odbicia 3 ludzi (kpt.
Alfreda Paczkowskiego ps. „Wania”,
komendanta III odcinka „Wachlarza”,
Mariana Czarneckiego ps. „Ryś” i Piotra Downara ps. „Azorek”) z więzienia
w Pińsku. Po długich przygotowaniach
akcja odbyła się 18 stycznia 1943
roku. Uwolnieni oficerowie AK zostali
przetransportowani do Warszawy. Za
tę akcję Jan Piwnik został odznaczony
Orderem Virtuti Militari. Akcja pińska została uznana za wzorcową i na
jej podstawie prowadzono szkolenia
dywersji. Po powrocie z Pińska Jan
Piwnik zaczął starania o uzyskanie
zezwolenia na sformowanie leśnego
oddziału partyzanckiego. Z uwagi na
działalność w Kieleckiem coraz większej liczby bandyckich grup w marcu

1943 roku KG AK wyraziła zgodę. W
połowie maja Jan Piwnik formalnie
przyjął funkcję dowódcy Zgrupowań
Partyzanckich AK „Ponury”. W krótkim czasie stworzył zgrupowania liczące około 100 ludzi. 4 czerwca został
też komendantem „Kedywu” Okręgu
V Radomsko - Kieleckiego AK. Latem
jego zgrupowania z powodzeniem
przeprowadziły szereg akcji dywersyjnych i ataków na obiekty niemieckie,
likwidowały też konfidentów, rozprawiały się z bandami rabunkowymi.
Prowadzono ponadto szkolenie rekruckie z położeniem nacisku na dywersję,
minerstwo, opanowanie znajomości
broni. Ludność Kielecczyzny uznawała Jana Piwnika za przedstawiciela
władz i zwracała się do niego m.in.
z prośbami o rozwiązywanie sporów
sąsiedzkich, co świadczyło o dużym
zaufaniu.
19 lipca 1943 roku zgrupowanym na
Wykusie partyzantom Jana Piwnika
udało się ujść przed pierwszą niemiecką obławą, kryjąc się w rejonie
Grzybowa i Piasecznej Góry. Pod
naciskiem Komendy Okręgu Jan
Piwnik podzielił swoje zgrupowania,
zaś sam w sierpniu oddał się do dyspozycji Komendy Okręgu. 16 września
ponownie zarządził koncentrację na
Wykusie, aby uroczyście wręczyć
żołnierzom sztandar zgrupowań
ufundowany przez miejscową ludność. Jednakże na kilka dni wcześniej
dowiedział się o planowanej przez
Niemców kolejnej obławie. Nie odwołał koncentracji, gdyż przygotował
na wroga zasadzkę. W rezultacie
Niemcy odnieśli duże straty, a party-

zanci 19 września zgrupowali się na
Łysicy. 6 października 1943 roku w
rejonie Rejowa (dzielnica Skarżyska
- Kamiennej) Jan Piwnik spotkał się z
szefem Kedywu KG AK płk Emilem
Fieldorfem ps. „Nil”. Na 28 października wyznaczył ostatnią przed
rozłączeniem oddziałów koncentrację zgrupowań. Tym razem Niemcy
także przeprowadzili obławę, zadając
spore straty partyzantom (ponad 30
ludzi). Sposób jej przeprowadzenia
wskazywał, że Niemcy doskonale
wiedzieli nie tylko o miejscu i czasie
koncentracji, ale nawet o sposobie
rozstawienia placówek. Wbrew dotychczasowym zwyczajom, weszli
do lasu w nocy i przesiedzieli w nim
aż do rana w bezpośredniej bliskości
partyzanckiego obozowiska. Jan Piwnik zorientował się wówczas, że ktoś z
jego podkomendnych musi współpracować z wrogiem. Później okazało się,
że jest nim ppor. Jerzy Wojnowski ps.
„Motor”. W 1944 roku jego batalion
wszedł w skład 77. Pułku Piechoty
AK, a Jana Piwnika mianowano 1
maja dowódcą VII batalionu, który
po miesiącu istnienia przekroczył
stan 700 ludzi. Okres maja i początku czerwca Jan Piwnik poświęcił na
sprawy organizacyjne i drobne starcia
z Niemcami. Dał się wówczas poznać
jako doskonały taktyk i gospodarz.
Stworzył bazy żywnościowo - zaopatrzeniowe dla swojego oddziału,
w których gromadził żywność na
zapasy dla wojska ściągane sprawiedliwie od okolicznych mieszkańców.

Szkoła Podstawowa im. Jana Piwnika ps. „Ponury” w jego rodzinnej
miejscowości - Janowicach. Na szkole widnieje tablica na której napisane
jest: „W dniu 4 VI 1988 roku Szkole Podstawowej w Janowicach nadano imię:
Jana Piwnika - Ponurego”.
od siebie o 10 – 12 km. Akcję zaczęto
8 czerwca od Jachnowicz. Jan Piwnik
uznał, że dla zdobycia niemieckiego
umocnienia wystarczy jedna kompania, tym bardziej, że wzmocniono ją
cekaemem i garłaczem. Dwie pozostałe kompanie rzucił na zastawienie
zasadzek, gdyż zarówno od Sobakinic, jak i Nowego Dworu mogła
przybyć niemiecka odsiecz. Niemcy
ostatecznie stracili 5 zabitych (w tym
dowódcę) oraz 11 rannych. Do niewoli
wzięto 32 jeńców. Po polskiej stronie
zginął 1 żołnierz. Zdobyto dużo broni
zarówno w punkcie umocnienia, jak
i w akcji dodatkowej 3. kompanii,
rozłożonej w zasadzce przy szosie z
Nowego Dworu. W dwugodzinnym
boju spalono tu 3 ciężarówki, zabito
57 Niemców, w tym 2 oficerów, zdo-

Medal upamiętniający Jana Piwnika, na medalu napisane jest: „Major „Ponury”
– Jan Piwnik (1912 - 1944). Poległ nad Niemnem 16 VI 1944 roku - Powrócił
w Góry Świętokrzyskie 17 IX 1987 roku.
Zorganizował też szpital partyzancki.
W połowie czerwca przyszedł rozkaz
realizacji planu „Burza”. Bataliony
działające w rejonie Lidy miały
uderzyć na umocnienia niemieckie
na granicy, tzw. „stützpunkty”, czyli
umocnione stanowiska oporu odległe

W 1984 roku na rynku w Wąchocku postawiono pomnik mjr. „Ponurego”,
a jego replikę ustawiono w krużgankach Klasztoru Cystersów.

byto 2 cekaemy, 1 lekki karabin maszynowy, 5 erkaemów, 2 moździerze,
18 pistoletów maszynowych i kilkanaście karabinów. 16 czerwca 1944
roku zaatakowano kolejny stützpunkt
pod wsią Jewłasze. Podczas ataku
poległ Jan Piwnik. Przed śmiercią
miał wyszeptać do znajdującego się
przy nim lekarza:„Powiedz żonie i
rodzicom, że ich bardzo kochałem, i
że umieram jako Polak. I pozdrówcie
Góry Świętokrzyskie”. Pochowano go
na cmentarzu w Wawiórce.
W 1969 roku rodzice Jana Piwnika
podjęli starania o sprowadzenie do
kraju spod Lidy prochów ich syna. Pomocy udzielił ówczesny Prezes ZBoWiD, Mieczysław Moczar. Ostatecznie
jego szczątki zostały przeniesione do
Klasztoru Cystersów w Wąchocku.
Cystersi z Mogiły po objęciu klasztoru w Wąchocku kultywują tradycje
patriotyczne. Jego dwaj przeorzy: o.
Wincenty Szlęzak i o. Robert Kuchar
byli w czasie II Wojny Światowej
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więźniami obozu koncentracyjnego w
Dachau. Pierwszy opat wznowionego
opactwa cystersów w Wąchocku, o.
Benedykt Matejkiewicz, w czasie II
Wojny Światowej jako kleryk cysterski w Mogile związany był z Armią
Krajową, posiadał stopień kapitana;
nosił konspiracyjny pseudonim „Orkan”. Przy poświęceniu kapliczki
partyzanckiej powstało na Wykusie
(w pobliżu Wąchocka) w 1957 roku
środowisko żołnierzy mjr. „Ponurego” i mjr. „Nurta” Świętokrzyskich
Zgrupowań AK. Wspierał je opat
cystersów w Wąchocku o. Benedykt
Matejkiewicz, który został honorowym kapelanem środowiska. Od 1970
roku za zgodą opata Matejkiewicza
rozpoczęto wmurowywanie tablic
pamiątkowych AK przy corocznych
uroczystościach partyzanckich w Wąchocku. W 1981 roku zweryfikowano
wszystkich kombatantów „Ponurego”
i „Nurta”, w 1984 roku postawiono
pomnik mjr. „Ponurego” na rynku w
Wąchocku., a jego replikę ustawiono
w krużgankach klasztoru. W 1987
roku staraniem środowiska i opata
Benedykta Matejkiewicza sprowadzono z Nowogródczyzny do Wąchocka
prochy partyzanckiego bohatera – mjr.
„Ponurego”. Powtórny uroczysty
pogrzeb trwał trzy dni. Trumnę „Ponurego” wieziono furmanką przez Góry
Świętokrzyskie na Wykus (w czasie II
Wojny Światowej obozowisko i miejsce koncentracji oddziałów partyzanckich), gdzie odprawiono Mszę Świętą
polową. W niedzielę 12 czerwca 1987
roku kondukt pogrzebowy dotarł do
Wąchocka. Przed opactwem cystersów odprawiona została uroczysta
Msza Święta żałobna przez ks. Kard.
Henryka Gulbinowicza. Prochy bohaterskiego dowódcy partyzanckiego złożono w murach opactwa, fundując mu
epitafium w krużgankach klasztornych.
Od tego czasu corocznie po 16 czerwca
w sobotę i niedzielę zbierają się w
opactwie partyzanci biorący udział
w uroczystościach patriotycznych.
W 1994 roku odbyły się w opactwie
uroczystości pogrzebowe majora Armii Krajowej „Nurta” – Eugeniusza
Kaszyńskiego, którego prochy sprowadzono z Londynu i pogrzebano 11
czerwca w Górach Świętokrzyskich
na Wykusie. Okolicznościową Mszę
św. Odprawił biskup radomski Edward
Materski i opat cystersów – o. Alberk
Siwek. 16 czerwca 1994 roku obchodzono 50 - tą rocznicę śmierci mjr „Ponurego” z udziałem kilku tysięcy ludzi.
Krzysztof Kowsz
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Wędrowanie „Szlakiem słynnych postaci”

ŚLADAMI PIERWSZEGO
DOWÓDCY ARMII KRAJOWEJ –
STEFANA „GROTA” ROWECKIEGO
Stefan Paweł Rowecki urodził się
25 grudnia 1895 roku w Piotrkowie
Trybunalskim, był synem Stefana Augusta Leona i Zofii z Chrzanowskich.
Edukację rozpoczął w 1906 roku w
gimnazjum polskim w Piotrkowie
Trybunalskim, gdzie zaprzyjaźnił się
m.in. z Tadeuszem Puszczyńskim. W
1911 roku był współorganizatorem,
a następnie stał na czele pierwszego,
tajnego zastępu skautowego w Piotrkowie Trybunalskim. Od jesieni 1912
roku rozpoczął studia techniczne w
Warszawie, w Szkole Mechaniczno - Technicznej H. Wawelberga i
S. Rotwanda. W 1913 roku wstąpił
do Polskich Drużyn Strzeleckich w
Warszawie. Wówczas oraz w późniejszym okresie w Legionach Polskich
używał pseudonimu Stefan Radecki.
W styczniu 1914 roku, po ukończeniu kursu podoficerskiego w Rabce,
wrócił do Warszawy, gdzie dowodził
IV plutonem kompanii warszawskich
Polskich Drużyn Strzeleckich. W
lipcu 1914 roku wyjechał potajemnie
na kurs oficerski w Nowym Sączu, a
pod koniec 1914 roku wstąpił do Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego.
W czasie I wojny światowej walczył
w I Brygadzie Legionów Polskich. Po
kryzysie przysięgowym przebywał w
obozie dla internowanych oficerów
Legionów w Beniaminowie. W lutym
1918 roku wstąpił do Polskiej Siły
Zbrojnej, został mianowany porucznikiem, następnie został wykładowcą
przedmiotu „umocnienia polowe”
w Szkole Podchorążych Piechoty w
Ostrowi Mazowieckiej. W listopadzie
1918 roku, gdy utworzono niepodległe państwo polskie, uczestniczył w
rozbrajaniu okupantów niemieckich.
Od 16 czerwca do 30 listopada 1919
roku był słuchaczem I Kursu Wojennej Szkoły Sztabu Generalnego w
Warszawie. W 1920 roku walczył na
wojnie z bolszewikami, m.in. jako szef

Stefan „Grot” Rowecki - pierwszy
dowódca Armii Krajowej.
Oddziału II Sztabu Frontu Południowo
- Wschodniego i Grupy Uderzeniowej
generała porucznika Edwarda Rydza
- Śmigłego. Był założycielem i redaktorem „Przeglądu Wojskowego”.
W latach 1930 – 1935 pełnił funkcję
dowódcy 55 Poznańskiego pułku
piechoty w Lesznie. W listopadzie
1935 roku powierzono mu dowodzenie
Brygadą KOP „Podole”. W lipcu 1938
roku został dowódcą piechoty dywizyjnej 2 Dywizji Piechoty Legionów
w Kielcach.
10 czerwca 1939 roku minister spraw
wojskowych, gen. dyw. Tadeusz Kasprzycki zaproponował mu objęcie
dowództwa nad drugą w Wojsku Polskim brygadą pancerno - motorową. 4
września podporządkowany został gen.
dyw. Tadeuszowi Piskorowi, dowódcy
improwizowanej Armii „Lublin”. W
czasie kampanii wrześniowej dowodził
brygadą w obronie środkowej Wisły,
a później w pierwszej bitwie pod Tomaszowem Lubelskim. Po kapitulacji
armii uniknął niewoli i powrócił do
Warszawy. Tam 5 października 1939
roku został zastępcą komendanta Służby Zwycięstwu Polski gen. bryg. Mi-

chała Tokarzewskiego - Karaszewicza.
3 maja 1940 roku został mianowany
generałem brygady. W tym samym
roku został komendantem Obszaru
Warszawskiego ZWZ, a następnie
całego obszaru Polski pod okupacją
niemiecką. 30 czerwca 1940 roku
został komendantem głównym ZWZ i
dowódcą Sił Zbrojnych w Kraju. Początki formowania struktur militarnych
przez gen. Roweckiego nie były łatwe
albowiem nastroje społeczne wobec
kadry oficerskiej były niechętne,
niektórzy ukrywali wręcz fakt, że są
oficerami. Wojna obronna 1939 roku
podważyła zaufanie społeczne wobec
ich zdolności. Gen. Rowecki pisał w
grudniu 1941 roku: „Szybkość przegranej we wrześniu 1939 roku była
poważnym ciosem dla samopoczucia
wszystkich żołnierzy. Wrzesień stał
się przyczyną zarzutów, że wojsko nie
potrafiło oprzeć się uderzeniu niemieckiemu, że dowódcy uciekli, a żołnierze
nie chcieli się bić, że wojsko po prostu
załamało się, rozprzęgło i właściwie
bez walki uszło z pola. To uporczywe
obarczanie nas odpowiedzialnością
za wrzesień nie przyczynia się do
stworzenia takiej atmosfery, która
powinna otaczać wojsko w konspiracji". Pod koniec 1941 roku utworzył
organizację „Wachlarz”. Doprowadził
do połączenia najważniejszych organizacji konspiracyjnych w kraju w
jednolite wojsko podziemne, od 1942
roku występujące jako Armia Krajowa.
14 lutego 1942 roku został komendantem głównym Armii Krajowej,
następnie dokonał jej restrukturyzacji,
usprawniając system dowodzenia. Był
przeciwny współpracy z komunistami
polskimi z PPR, m.in. nie zgadzając się
na mediacje z jej nieoficjalnym przedstawicielem Michałem Żymierskim,
wówczas agentem NKWD, mające
miejsce w 1940 roku. Od 1942 roku,
gdy uzyskał zgodę na prowadzenie

m. in. Blanka Kaczorowska, Ludwik
Kalkstein, Eugeniusz Świerczewski.
Został zdekonspirowany i aresztowany
30 czerwca 1943 roku ok. godz. 9.30 w
znajdującym się na pierwszym piętrze
mieszkaniu przy ul. Spiskiej 14 m. 10,
na krótko przed zaplanowaną na godz.
10.00 przy ul. Barskiej 5 całodniową
odprawą Komendy Głównej Armii
Krajowej. Aresztowania dokonała ekipa
Gestapo dowodzona przez SS - Untersturmführera Ericha Mertena. Został
przewieziony do siedziby Gestapo przy
Alei Szucha 25, a później przetransportowany samolotem do Berlina. Tam stanowczo odrzucił niemiecką propozycję
współdziałania m. in. wzięcia udziału
w planowanej akcji antybolszewickiej.
Został osadzony w połowie lipca 1943
roku w obozie koncentracyjnym w

Pomnik Stefana „Grota” Roweckiego w Lesznie. W latach 1930 – 1935
Stefan Rowecki, pełnił funkcję dowódcy 55 Poznańskiego Pułku Piechoty,
który stacjonował w tym mieście.

Stefan Rowecki urodził się w Piotrkowie Trybunalskim, mieszkał wówczas
przy ulicy Juliusza Słowackiego 1, obecnie na jego domu znajduje się
pamiątkowa tablica.
ograniczonej walki zbrojnej, nadzorował przygotowanie planu powstania
powszechnego, jakie Polskie Państwo
Podziemne zamierzało wywołać pod
koniec wojny. W jego koncepcji z
marca 1942 roku powstanie miałoby
zostać wsparte przez przerzucenie na
teren Polski znaczących sił alianckich.
Od 7 grudnia 1942 roku pełnił dodatkowo funkcję delegata ministra obrony
narodowej w Kraju.
W czasie okupacji niemieckiej stał się
obiektem szczególnego zainteresowania
niemieckich władz bezpieczeństwa,
głównie z uwagi na znaczenie stanowisk, które zajmował w polskim ruchu
oporu. Został uznany za „wroga numer
jeden” III Rzeszy w okupowanej Polsce
i umieszczony na pierwszym miejscu
niemieckiej listy poszukiwanych Polaków, która obejmowała 165 nazwisk
najaktywniejszych dowódców polskiej
konspiracji. Gestapo przywiązywało
szczególną wagę do zdekonspirowania
i pochwycenia Roweckiego – utwo-

rzono w tym celu specjalną komórkę
zajmującą się wyłącznie polowaniem
na przywódców podziemia, która dysponowała rysopisem Roweckiego i jego
personaliami. W centrali niemieckich
władz bezpieczeństwa w Alei Szucha
wisiał jego ogromny podświetlany
portret, z którym każdy funkcjonariusz
lub agent niemiecki działający na terenie Warszawy musiał się dokładnie
zapoznać. Sam Rowecki nie był zwolennikiem ścisłej konspiracji, mimo
iż zgodził się na ochronę osobistą
wywiadu AK, ograniczył ją do spotkań
służbowych w terenie poruszając się
bez obstawy. W większym stopniu
zakładał, iż przed aresztowaniem i
rozpoznaniem na terenie Warszawy
uchroni go wtopienie się w tłum, dobra
orientacja w mieście, zmiana wyglądu
zewnętrznego oraz doskonale podrobione dokumenty poświadczające, iż
pracuje w instytucjach niemieckich.
Został wydany Niemcom przez agentów
Gestapo ulokowanych w wywiadzie AK

KOLEJKA 1 - 21-22 SIERPNIA

KOLEJKA 7 - 2-3 PAŹDZIERNIKA

Czarni Drągowina

- Znicz Leśniów Wielki

KOLEJKA 15

Pogoń Wężyska

- Znicz Leśniów Wielki

- Znicz Leśniów Wielki

Relaks Grabice

- Znicz Leśniów Wielki

- Spartak Budachów

- Fadom Nowogród
Bobrzański

Sparta Mierków

Nafta Rybaki

Fadom Nowogród
Bobrzański

- Budowlani II Lubsko

Zjednoczeni Brody

- Budowlani II Lubsko

- KP Świdnica

- Błękitni Zabłocie

Czarni Drągowina

Zjednoczeni Brody

Budowlani II Lubsko

- Drzonkowianka
Racula

- Nafta Rybaki

Sparta Mierków

- Nafta Rybaki

- Bóbr Bobrowice

Fadom Nowogród
Bobrzański

Relaks Grabice

Relaks Grabice

Zjednoczeni Brody

- Pogoń Wężyska

KP Świdnica

- Pogoń Wężyska

Czarni Drągowina

Czarni Drągowina

- Bóbr Bobrowice

Sparta Mierków

- Spartak Budachów

Bóbr Bobrowice

- Spartak Budachów

Relaks Grabice

- KP Świdnica

KP Świdnica

- Błękitni Zabłocie

- Błękitni Zabłocie

Zjednoczeni Brody

- Sparta Mierków

Bóbr Bobrowice

- Drzonkowianka
Racula

Drzonkowianka
Racula

KOLEJKA 2 - 28-29 SIERPNIA
Znicz Leśniów Wielki - Sparta Mierków
KP Świdnica

- Zjednoczeni Brody

Bóbr Bobrowice

- Relaks Grabice

Drzonkowianka
Racula

- Czarni Drągowina

Błękitni Zabłocie

- Fadom Nowogród
Bobrzański

Spartak Budachów

KOLEJKA 3 - 4-5 WRZEŚNIA
Pogoń Wężyska

- Nafta Rybaki

Nafta Rybaki

- Znicz Leśniów Wielki

Budowlani II Lubsko

- Pogoń Wężyska

Fadom Nowogród
Bobrzański

- Spartak Budachów

Czarni Drągowina

- Błękitni Zabłocie

Relaks Grabice

- Drzonkowianka
Racula

Zjednoczeni Brody

- Bóbr Bobrowice

Sparta Mierków

- KP Świdnica

KOLEJKA 4 - 11-12 WRZEŚNIA
Znicz Leśniów Wielki - KP Świdnica
Bóbr Bobrowice

- Sparta Mierków

Drzonkowianka
Racula

- Zjednoczeni Brody

Błękitni Zabłocie

- Relaks Grabice

Spartak Budachów
Pogoń Wężyska

- Drzonkowianka
Racula

KP Świdnica

- Bóbr Bobrowice

KOLEJKA 6 - 25-26 WRZEŚNIA
Znicz Leśniów Wielki - Bóbr Bobrowice

Obóz koncentracyjny w Sachsenhausen w Oranienburgu. W tym obozie w sierpniu 1944 roku,
został zamordowany pierwszy dowódca Armii Krajowej.
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Drzonkowianka
Racula

- KP Świdnica

Błękitni Zabłocie

- Sparta Mierków

Spartak Budachów

- Zjednoczeni Brody

Pogoń Wężyska

- Relaks Grabice

Nafta Rybaki

- Czarni Drągowina

Budowlani II Lubsko

- Fadom Nowogród
Bobrzański

- Spartak Budachów

- Fadom Nowogród
Bobrzański

KOLEJKA 22

Pogoń Wężyska

- Budowlani II Lubsko

Spartak Budachów

- Fadom Nowogród
Bobrzański

- Pogoń Wężyska

- KP Świdnica

Pogoń Wężyska

- Bóbr Bobrowice

Pogoń Wężyska

- Sparta Mierków

Nafta Rybaki

- KP Świdnica

Nafta Rybaki

- Zjednoczeni Brody

Budowlani II Lubsko

- Sparta Mierków

Błękitni Zabłocie

- Czarni Drągowina

Budowlani II Lubsko

- Relaks Grabice

Fadom Nowogród
Bobrzański

- Zjednoczeni Brody

Drzonkowianka
Racula

- Relaks Grabice

- Relaks Grabice

Bóbr Bobrowice

- Zjednoczeni Brody

KP Świdnica

- Sparta Mierków

KOLEJKA 9 - 16-17 PAŹDZIERNIKA

Czarni Drągowina

Fadom Nowogród
Bobrzański

- Czarni Drągowina

KOLEJKA 11 - 30-31 PAŹDZIERNIKA

Czarni Drągowina

- Znicz Leśniów Wielki

Relaks Grabice

- Fadom Nowogród
Bobrzański

Zjednoczeni Brody

- Budowlani II Lubsko

Sparta Mierków

- Nafta Rybaki

KP Świdnica

- Pogoń Wężyska

Bóbr Bobrowice

- Spartak Budachów

Drzonkowianka
Racula

- Błękitni Zabłocie

- Znicz Leśniów Wielki

Zjednoczeni Brody

- Czarni Drągowina

Sparta Mierków

- Fadom Nowogród
Bobrzański

KP Świdnica

- Budowlani II Lubsko

Bóbr Bobrowice

- Nafta Rybaki

Drzonkowianka
Racula

- Pogoń Wężyska

KOLEJKA 12 - 6-7 LISTOPADA

KOLEJKA 6 - 25-26 WRZEŚNIA

- Spartak Budachów

Znicz Leśniów Wielki - Spartak Budachów

Znicz Leśniów Wielki - Bóbr Bobrowice
Drzonkowianka Ra- - KP Świdnica
cula

KOLEJKA 7 - 2-3 PAŹDZIERNIKA
Fadom Nowogród
Bobrzański

- Znicz Leśniów Wielki

Czarni Drągowina

- Budowlani II Lubsko

Relaks Grabice

- Nafta Rybaki

Zjednoczeni Brody

- Pogoń Wężyska

Sparta Mierków

- Spartak Budachów

KP Świdnica

- Błękitni Zabłocie

Bóbr Bobrowice

- Drzonkowianka
Racula

KOLEJKA 8 - 9-10 PAŹDZIERNIKA

Pogoń Wężyska

- Błękitni Zabłocie

Nafta Rybaki

- Drzonkowianka
Racula

- Bóbr Bobrowice

Spartak Budachów

- KP Świdnica

Pogoń Wężyska

- Sparta Mierków

Nafta Rybaki

- Zjednoczeni Brody

Budowlani II Lubsko

- Relaks Grabice

KOLEJKA 9 - 16-17 PAŹDZIERNIKA
- Czarni Drągowina

Relaks Grabice

- Błękitni Zabłocie

- Budowlani II Lubsko

Czarni Drągowina

- Spartak Budachów

Zjednoczeni Brody

- Fadom Nowogród
Bobrzański

Fadom Nowogród
Bobrzański

- Pogoń Wężyska

Relaks Grabice

- Czarni Drągowina

Budowlani II Lubsko

- Nafta Rybaki

KOLEJKA 18
Znicz Leśniów Wielki - Budowlani II Lubsko
Nafta Rybaki

- Fadom Nowogród
Bobrzański

Pogoń Wężyska

- Czarni Drągowina

- Sparta Mierków

Bóbr Bobrowice

- KP Świdnica

Błękitni Zabłocie

- Nafta Rybaki

- Spartak Budachów

- Nafta Rybaki

Drzonkowianka
Racula

- Budowlani II Lubsko

- Znicz Leśniów Wielki

Sparta Mierków

- Zjednoczeni Brody

Drzonkowianka
Racula

KOLEJKA 23
Błękitni Zabłocie

- Pogoń Wężyska

- Sparta Mierków

- Fadom Nowogród
Bobrzański

- Drzonkowianka
Racula

KP Świdnica

Relaks Grabice

- Czarni Drągowina

- Bóbr Bobrowice

Błękitni Zabłocie

Bóbr Bobrowice

Czarni Drągowina

Bóbr Bobrowice

- KP Świdnica

Spartak Budachów

- Drzonkowianka
Racula

- Zjednoczeni Brody

KP Świdnica

- Sparta Mierków

Pogoń Wężyska

- Bóbr Bobrowice

Błękitni Zabłocie

- Relaks Grabice

- Zjednoczeni Brody

Nafta Rybaki

Zjednoczeni Brody

- Relaks Grabice

Sparta Mierków

Budowlani II Lubsko

Sparta Mierków

Spartak Budachów

- Znicz Leśniów Wielki

- Relaks Grabice

- Znicz Leśniów Wielki

- KP Świdnica

Zjednoczeni Brody

Fadom Nowogród
Bobrzański

KP Świdnica

- Bóbr Bobrowice

KOLEJKA 13 - 13-14 LISTOPADA

Znicz Leśniów Wielki - Czarni Drągowina

Drzonkowianka
Racula

Fadom Nowogród
obrzański

KOLEJKA 19
Bóbr Bobrowice

- Znicz Leśniów Wielki

KP Świdnica

- Drzonkowianka
Racula

Sparta Mierków

- Błękitni Zabłocie

Zjednoczeni Brody

- Spartak Budachów

Relaks Grabice

- Pogoń Wężyska

Czarni Drągowina

- Nafta Rybaki

Fadom Nowogród
Bobrzański

- Budowlani II Lubsko

KOLEJKA 24
Znicz Leśniów Wielki - Relaks Grabice
Czarni Drągowina

- Zjednoczeni Brody

Fadom Nowogród
obrzański

- Sparta Mierków

Budowlani II Lubsko

- KP Świdnica

Nafta Rybaki

- Bóbr Bobrowice

Pogoń Wężyska

- Drzonkowianka
Racula

Spartak Budachów

- Błękitni Zabłocie

KOLEJKA 25
Spartak Budachów

- Znicz Leśniów Wielki

Błękitni Zabłocie

- Pogoń Wężyska

Drzonkowianka
Racula

- Nafta Rybaki

Bóbr Bobrowice

- Budowlani II Lubsko

KP Świdnica

- Fadom Nowogród
Bobrzański

Sparta Mierków

- Czarni Drągowina

Zjednoczeni Brody

- Relaks Grabice

KOLEJKA 26

KOLEJKA 20

Znicz Leśniów Wielki - Zjednoczeni Brody
Relaks Grabice

- Sparta Mierków

Znicz Leśniów Wielki - Pogoń Wężyska

Znicz Leśniów Wielki - Fadom Nowogród
Bobrzański

Czarni Drągowina

- KP Świdnica

Spartak Budachów

- Nafta Rybaki

Budowlani II Lubsko

- Czarni Drągowina

- Bóbr Bobrowice

Błękitni Zabłocie

- Budowlani II Lubsko

Nafta Rybaki

- Relaks Grabice

Fadom Nowogród
Bobrzański

Drzonkowianka
Racula

- Fadom Nowogród
Bobrzański

Pogoń Wężyska

- Zjednoczeni Brody

Budowlani II Lubsko

- Czarni Drągowina

- Sparta Mierków

- Drzonkowianka
Racula

Bóbr Bobrowice

Spartak Budachów

- KP Świdnica

- Błękitni Zabłocie

- Relaks Grabice

Błękitni Zabłocie

Nafta Rybaki

KP Świdnica

- Zjednoczeni Brody

- Bóbr Bobrowice

- Spartak Budachów

Sparta Mierków

Drzonkowianka
Racula

Pogoń Wężyska

Spartak Budachów

Błękitni Zabłocie

KOLEJKA 17

Budowlani II Lubsko

KOLEJKA 14

Znicz Leśniów Wielki - Drzonkowianka
Racula

Fadom Nowogród
Bobrzański

Relaks Grabice

Błękitni Zabłocie

- Fadom Nowogród
Bobrzański

Sparta Mierków

Budowlani II Lubsko

- Bóbr Bobrowice

- Czarni Drągowina

- Błękitni Zabłocie

- Budowlani II Lubsko

Czarni Drągowina

Spartak Budachów

Nafta Rybaki

Zjednoczeni Brody

Relaks Grabice

Błękitni Zabłocie

Budowlani II Lubsko

- Spartak Budachów

- Błękitni Zabłocie

Znicz Leśniów Wielki - Nafta Rybaki

- Fadom Nowogród
Bobrzański

- Pogoń Wężyska

- Nafta Rybaki

Fadom Nowogród
Bobrzański

Nafta Rybaki

- Relaks Grabice

Relaks Grabice

- Pogoń Wężyska

Zjednoczeni Brody

- Drzonkowianka
Racula

Pogoń Wężyska

Czarni Drągowina

- Drzonkowianka
Racula

Spartak Budachów

- Czarni Drągowina

- Nafta Rybaki

- Spartak Budachów

Sparta Mierków

Znicz Leśniów Wielki - Błękitni Zabłocie

- Zjednoczeni Brody

Fadom Nowogród
Bobrzański

- Błękitni Zabłocie

KP Świdnica

Znicz Leśniów Wielki - Drzonkowianka
Racula

Spartak Budachów

- Znicz Leśniów Wielki

Bóbr Bobrowice

KOLEJKA 16

- Sparta Mierków

Budowlani II Lubsko

- Znicz Leśniów Wielki

KOLEJKA 10 - 23-24 PAŹDZIERNIKA

Błękitni Zabłocie

- Budowlani II Lubsko

Drzonkowianka
Racula

KOLEJKA 8 - 9-10 PAŹDZIERNIKA

- Budowlani II Lubsko

KOLEJKA 5 - 18-19 WRZEŚNIA
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tami twierdziła, iż dowództwo Armii
Krajowej współpracowało z Niemcami.
Rowecki również był prezentowany w
tym kontekście, dominowało jednak
przedstawianie go w opozycji do sanacyjnych oficerów z Komendy Głównej
Armii Krajowej, a w konsekwencji jako
ich ofiarę, działania te wpisywały się
w politykę prześladowania członków
Armii Krajowej, która oficjalnie zakończyła się wraz ze śmiercią Bieruta
w 1956 roku. Dopiero w następnych
latach, kiedy rozpoczął się etap rehabilitacji bezpodstawnie skazanych
żołnierzy AK, podjęto próby obiektywnych ocen jego dokonań. Pierwszy
biogram Roweckiego opublikowano
dopiero w Encyklopedii Współczesnej
z 1959 roku.
Krzysztof Kowsz

ZIELONOGÓRSKA A-KLASA GRUPA II

Nafta Rybaki

Pomnik gen. Stefana Roweckiego w jego rodzinnym mieście znajduje się
obok Miejskiego Ośrodka Kultury.

Sachsenhausen, jako więzień honorowy.
14 marca 1944 roku Naczelny Wódz
gen. broni Kazimierz Sosnkowski mianował go generałem dywizji. 1 sierpnia
1944 roku Heinrich Himmler na wieść
o wybuchu powstania warszawskiego
nakazał niezwłoczne zgładzenie Stefana
Roweckiego. Według powojennych
ustaleń historyków został zamordowany w obozie koncentracyjnym w
Sachsenhausen, kilka minut po godz.
3.00 w nocy z 1 na 2 sierpnia 1944
roku. Natomiast IPN w toku śledztwa
zakończonego w 2007 roku ustalił datę
śmierci na dni 2 – 7 sierpnia 1944 roku.
W latach stalinizmu w Polsce oficjalna
ocena działalności Roweckiego była
skrajnie i jednostronnie negatywna.
Ówczesna historiografia, posługując
się oskarżeniami nie popartymi fak-

- Pogoń Wężyska
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OTWARCIE BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ZE SZTUCZNĄ TRAWĄ

PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO TYCH, KTÓRZY WIERZĄ W SWOJE MARZENIA...

Święto piłki nożnej Ziemi Lubuskiej
w LUBSKU!
We wtorek 14 września 2021 roku odbyło
się uroczyste otwarcie boiska do piłki
nożnej ze sztuczną nawierzchnią przy ul.
Sportowej w Lubsku.
To niezwykłe wydarzenie zapisało się na
kartach historii Lubska. Na zaproszenie
Burmistrza Lubska Janusza Dudojcia
do naszego miasta przybyli wyjątkowi
goście z Prezesem Polskiego Związku
Piłki Nożnej Cezarym Kuleszą na czele!
Swoją obecnością zaszczycili również:
Piotr Szefer z PZPN, Prezes Zarządu
Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Robert
Skowron wraz z członkami zarządu, a
także Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn, który
powiedział, że Lubsko i całe Lubuskie
obchodzą dziś święto piłki nożnej Ziemi
Lubuskiej. Gmina Lubsko na przebudowę boiska pozyskała dofinansowanie
ze środków Województwa Lubuskiego
w ramach Programu Inwestycyjnego
Lubuska Baza Sportowa w kwocie 70
000 zł. Pozostałą część kosztów ponad
półmilionowej inwestycji pokryła – jak
podkreślił Przewodniczący Rady Miejskiej

w Lubsku Artur Bondarenko – nie z kredytu, tylko ze środków własnych. Burmistrz
Lubska wspomniał, że boisko do piłki
nożnej zostało wykonane 14 lat temu – za
czasów, kiedy był Dyrektorem OSiRu.
Przez te wszystkie lata boisko odpłaciło
wynikami sportowymi oraz dobrą zabawą. Potrzeba jego remontu była bardzo
pilna, ponieważ jako stale otwarty obiekt
boisko było intensywnie eksploatowane,
co spowodowało jego zużycie. Aktywność
fizyczna nabiera dziś wyjątkowo istotnego
znaczenia. Dlatego Gmina Lubsko, dbając
o zrównoważony rozwój, obok inwestycji
np. drogowych, w oświacie, pamięta również o sporcie.
Zauważyli problem, zrozumieli
potrzebę jego rozwiązania, nie bali się
odważnych decyzji!
Radni Rady Miejskiej w Lubsku, bo o
nich jest tutaj mowa, mimo konieczności
zabezpieczenia w budżecie Gminy Lubsko
dużej kwoty wkładu własnego, podjęli
konieczne uchwały. Burmistrz pogratulował radnym tej decyzji oraz podziękował,
ponieważ dzięki niej dzieci i młodzież, a
także dorośli mogą grać w dobrych, bezpiecznych warunkach. Stara nawierzchnia

w Lubsku, którzy zdjęli
starą nawierzchnię oraz
wykonali wszystkie prace
przygotowawcze boiska
pod nową trawę.
Prezes LZPN Robert
Skowron wspomniał piłkarzy z Lubska (Mateusza
Bondarenko) i okolic, którzy zagrali w reprezentacji
Po uroczystym otwarciu boiska, zarząd LZPN udał się na Polski. Mówił, że warto
posiedzenie, podczas którego dyskutowano, zgodnie z trenować dzieci i młodzież,
szukać w nich piłkarskich
przyjętym porządkiem obrad.
talentów i wspierać ich w
boiska była już zniszczona, a wypełnienie
rozwoju w tej dyscyplinie sportu. Prezes
czarnym granulatem SBR sprawiało, że
PZPN Cezary Kulesza wyraził uznanie dla
gracze wracali z meczu cali brudni. Obecdziałań samorządu w zakresie dbałości o
nie zastosowane wypełnienie nawierzchni
tworzenie dogodnych warunków rozwijajasnoszarym granulatem EPDM jest beznia sportowych zainteresowań. Wtorkowepieczniejszą, zdrowszą oraz ekologiczną
mu wydarzeniu towarzyszyło wiele innych
alternatywą. Wykonawcą robót była firma
atrakcji. Na nowym boisku rozegrano
MIZAR sp. z o.o. z Podbrzezia Dolnego,
turniej piłki nożnej drużyn: Żaków, Orliktóra w związku z wtorkowymi uroczyków, Młodzików
stościami przekazała Ośrodkowi Sportu i
i Trampkarzy.
Rekreacji w Lubsku zestaw piłek do gry w
Sportowa rywapiłkę nożną. Swój duży wkład w przebulizacja towarzydowę boiska mieli również dyrektor oraz
szyła również piłpracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji
karzom MLKS

Budowlani Lubsko, którzy rozegrali mecz
pokazowy na głównej płycie stadionu
miejskiego: drużyna Budowlani Lubsko
1 kontra drużyna Budowlani Lubsko 2.
Najmłodszym radości dostarczyła zabawa
na dmuchańcach. Natomiast skoczny krok
przy skocznej muzyce zapewniła Paulina
Kamieńska z Jumping Frog, która poprowadziła warsztaty aktywności fizycznej
oraz zdrowego stylu życia zorganizowane
w ramach projektu „Z inicjatywą dla młodych” przez Stowarzyszenie LGD – Grupa
Łużycka.
Wciąż wiele się dzieje
W okolicy OSiR przy ul. Sportowej wciąż
wiele się dzieje. Trwa budowa dwóch
promenad prowadzących z osiedla blokowego w dół do OSiRu. Wierzymy, że
dzieci chętniej będą teraz korzystały z
nowopowstałej infrastruktury!
M. K.

Obok sportu, wydarzeniu towarzyszyły inne atrakcje. Z dużym
zainteresowaniem spotkały się warsztaty Jumping Frog, podczas
których bardzo aktywną grupą okazała się młodzież ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Lubsku.

Otwarcie boiska było dla Lubska ważnym wydarzeniem sportowym, którego rangę i świetność podniosła obecność najważniejszych w Polsce i
województwie lubuskim osób związanych z piłką nożną. Przyjazd do Lubska Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezarego Kuleszy, Piotra Szefera z
PZPN, Prezesa Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Roberta Skowrona wraz z członkami Zarządu pokazuje, że Lubsko w świecie sportu ma znaczenie. Wielki
sport zaczyna się przecież od miejscowości takich, jak Lubsko!

PIKNIK SPORTOWY

Burmistz Lubska Janusz Dudojć w towarzystwie gości: Prezesa
PZPN Cezarego Kuleszy i Piotra Szefera z PZPN

Wtorkowe popołudnie 14.09.
przy ulicy Sportowej w Lubsku
było czasem Sportowego Pikniku, podczas którego nastąpiło
otwarcie odnowionego Orlika.
Gośćmi specjalnymi byli m.in.
Prezes PZPN Cezary Kulesza,
Piotr Szefer z PZPN, Stanisław
Tomczyszyn - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Prezes Lubuskiego Związku Piłki Nożnej

Robert Skowron z Zarządem
i Burmistrz Janusz Dudojć.
Zaproszonych gości przywitali
i współgospodarzami całego
Pikniku byli Dyrektor OSiR
Robert Ściłba (jednocześnie I
trener MLKS Budowlani Lubsku) oraz Tomasz Duczmal Prezes Budowlanych Lubsko oraz
zawodnicy klubu, zaproszeni
goście i mieszkańcy Lubska.
I.G.

Młodzi adepci Budowlanych Lubsko

Rodzinne zdjęcie Budowlanych Lubsko z Prezesem PZPN Cezarym Kuleszą
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WYWIAD
Z PREZESEM PZPN
CEZARYM
KULESZĄ

ML: Dzień dobry Panie Prezesie, chciałbym zadać kilka
pytań w imieniu czytelników
Magazynu Lubskiego.
Dwa główne punkty Pana
programu to wspieranie
młodzieży, młodych trenerów i małych lokalnych
klubów. Jakby to miało wyglądać w praktyce?
Cezary Kulesza (Prezes
Polskiego Związku Piłki
Nożnej): W praktyce właśnie
nad tym pracuję, został mianowany nowy viceprezes ds.
szkoleniowych Pan Jan Maciej
Mateńko, jesteśmy w trakcie
opracowywania strategii i w
najbliższym czasie poinformujemy wszystkich, jak to
konkretnie ma wyglądać.

ML: Co mógłby Pan powiedzieć o grze reprezentacji
Polski po ostatnim meczu z
Anglią?
CK: Ręce same składają się
do oklasków, widzieliśmy,
że zespół walczył, drużyna
miała charakter, nie złożyli
broni przegrywając 1:0 i jak
widzieliśmy, to się opłaciło.
Zostaliśmy uhonorowani w
doliczonym czasie gry jakże
ważną dla nas bramką, jakże ważnym punktem, gdzie
później, w ogólnej klasyfikacji pewnie ten punkt będzie
bardzo istotny w walce o

drugie miejsce, bo nie łudźmy się - tego pierwszego już
nie zdobędziemy, ponieważ
Anglicy nam uciekli, a teraz
grają u siebie z Węgrami i
Albanią, także tam chyba już
tych punktów nie stracą.
ML: A czego mógłby Pan
życzyć czytelnikom ML?
CK: Żeby jak najszybciej
powstał nowy stadion. Bo jak
będziecie mieć nowy stadion,
to także będzie wyższa liga
i na pewno młodzi piłkarze,
którzy teraz wyjeżdżają z woj.
lubuskiego, pewnie zostaną
tutaj i będą kontynuować
swoje kariery w waszym województwie.
ML: Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę powodzenia.

Rozmawiam z Robertem
Ściłbą wieloletnim
Dyrektorem OSiR Lubsko i
trenerem MLKS Budowlani
Lubsko. Pytam, jak łączy
te dwie funkcje, czy da się
to pogodzić, jakie są plany
Dyrektora i Trenera.
Magazyn Lubski: Jesteś Dyrektorem
Ośrodka Sportu i Rekreacji i jednocześnie trenerem MLKS Budowlani Lubsko. Czy jest łatwo połączyć te funkcje,
ułatwia to pracę, czy wręcz przeciwnie?
Robert Ściłba: Zarówno praca na stanowisku dyrektora OSiR jak i trenera drużyny
piłkarskiej jest bardzo wymagająca. Z
jednej strony to duże wyróżnienie, a z
drugiej wielka presja i odpowiedzialność.
OSiR w Lubsku zachęca bardzo dużą
ilością obiektów sportowych dostępnych
społeczeństwu. Są to Hala Sportowo - Widowiskowa, stadion miejski, Zalew Karaś,
Zalew Nowiniec, siłownia, kręgielnia oraz
miejskie place zabaw. Funkcjonowanie
poszczególnych obiektów obwarowane
jest licznymi przepisami prawa. Działanie
ośrodka zmusza mnie i innych pracowników do ciągłej nauki i poszerzania swoich
kompetencji. Zauważyłem, że w ostatnim
czasie sektor finansów publicznych jest
mocno prześwietlany przez społeczeństwo
i bardzo często poddawany krytyce. Podobnie zawód trenera łączy ze sobą pasję
i odpowiedzialność. Trenujemy i gramy
głównie dla kibiców. Dziś jesteś najlepszym
szkoleniowcem, by po kilku porażkach być
już najgorszym. Te dwie funkcje wbrew
pozorom są bardzo zbliżone do siebie, bo
polegają głównie na zarządzaniu ludźmi.
W dużym skrócie polega to na stworzeniu
z istniejącego materiału ludzkiego takiej
grupy, która rozumie cel jej istnienia,
pewnego rodzaju misję i podąża obraną
drogą do realizacji tego celu. W jednym
przypadku jest to realizacja zadań statutowych Ośrodka, w innych wygranie jak
największej liczby meczów.
ML: Od początku sezonu Budowlani
rozgrywają swoje mecze wyłącznie na
wyjeździe, spowodowane jest to złym
stanem murawy. Krąży wokół tego
wiele plotek i pomówień. Czy mógłbyś
wyjaśnić tę sprawę i powiedzieć, od kiedy
nasi kibice zobaczą Budowlanych na
własnym boisku?
RŚ: Stadion miejski w Lubsku posiada
w swojej infrastrukturze obok boisk wielofunkcyjnych, placów zabaw i siłowni
zewnętrznej oraz streeboxu dwa naturalne
boiska trawiaste. W opinii wielu, zwłaszcza
ludzi związanych z piłką nożną, nasze
murawy uchodziły za jedne z najlepszych
w województwie. Żeby taki stan osiągnąć,

Robert Ściłba z nowym trenerem
personalnym Robertem Kolańskim.
co roku trzeba stosować inny szereg różnorodnych zabiegów, a są to: koszenie,
wertykulacja, podlewanie, nawożenie,
odchwaszczanie. Kilka razy w roku stosujemy środki chemiczne w formie oprysku
bądź granulatu, co ma na celu usunięcie
z trawy tzw. roślin inwazyjnych, tj. babki
lancetowatej, koniczyny łąkowej, itp. Przy
zastosowaniu “chemii” należy zachować
szczególną ostrożność, stosować środki w
odpowiedniej ilości i stężeniu, na dodatek
w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Zbyt duża rutyna spowodowała, że w
tym roku zamiast pomóc, zaszkodziliśmy i
doprowadziliśmy do zbytniego wypalenia
trawy. Chciałbym z tego miejsca zdementować pogłoski iż “wylaliśmy na boisku
Roundup” (red. środek do zwalczania
chwastów), był to inny środek chwastobójczy. Boisko regeneruje się bardzo dobrze,
ze względu na to, że system korzeniowy
jest bardzo dobry, gdyż wiele lat był odpowiednio odżywiany. Z końcem września

społecznościowych. Dziwi mnie duże zainteresowanie tą sprawą żarskich mediów,
szkoda, że interesują się tylko negatywną
stroną działania OSiR, ale zdaję sobie
sprawę, że hejt, krytyka, dobrze sprzedają
się w sieci. Jeszcze raz przepraszam tych
wszystkich, dla których stadion miejski to
coś więcej niż kawałek trawy, a to miejsce
jest wpisane na stałe w kalendarz życia! Do
zobaczenia już we wrześniu.
ML: Jak przebiegał okres przygotowawczy, czy upłynął tak jak to sobie
zaplanowałeś?
RŚ: Przed obecnym sezonem odbyłem
bardzo ciekawe szkolenie pt. “PRETEMPORADA czyli okres przygotowawczy
po hiszpańsku.” Każdy kurs pozostawia
w trenerze dużo przemyśleń, rozważań na
temat swojego modelu pracy. U mnie ten
proces ciągle ewoluuje, dla mnie nie istnieje typowy polski okres przygotowawczy
polegający na “ładowaniu akumulatorów”.
Paradoksalnie takim okresem jest każdy
kolejny tydzień przygotowujący do weekendowego meczu i poprawianie tego, co w
nim zawiodło. Tak też staram się pracować,
a głównym elementem jest dla mnie gra, jej
rozumienie i wypracowanie u poszczególnych zawodników pożądanych nawyków.
Samo przygotowanie przebiegło dobrze,
rozegraliśmy 6 meczów kontrolnych, z
czego wygraliśmy 5. Generalnie jestem
pełen optymizmu, martwić może jedynie
wąska kadra.
ML: Jakie są plany co do trwającego już
sezonu? Mamy nowe twarze w MLKS,
czy jesteś zadowolony z ich postawy?
Czy Masz jeszcze jakieś życzenia co do
kogoś, kto by mógł wzmocnić zespół Budowlanych Lubsko w obecnym sezonie?

Robert Ściłba z drużyną przed Derbami z Kado Górzyn.
drużyny Budowlanych Lubsko pojawią się
na stadionie miejskim. Pragnę przeprosić
zawodników, działaczy, kibiców klubu za
utrudnienia z tym związane, a wszystkim
krytykom gratuluję, że poprzez czyjeś
potknięcie mieli swoje przysłowiowe 5
minut w postaci zaistnienia w mediach

RŚ: W związku z tym, że jestem osobą
ambitną i staram się to przenieść na moich
zawodników, możemy zająć miejsce lepsze niż w poprzednim sezonie. Będzie to
zadanie bardzo wymagające, bo ostatnio
byliśmy tuż za podium. Tegoroczna liga

jest całkowicie inna. Przede wszystkim
dlatego, że mamy 16 drużyn, (doszło dwóch
spadkowiczów z IV ligi Dozamet Nowa Sól
i Tęcza Krosno Odrzańskie), które jasno deklarują powrót na ten szczebel rozgrywek.
Kilka klubów poczyniło znaczne wzmocnienia, jak chociażby Bytom Odrzański i
Unia Żary Kunice. My pozyskaliśmy jednego zawodnika- Dawida Szyję (red. były
zawodnik Sparty Mierków). Jest to bardzo
dobry, młody zawodnik z dużym sercem
do grania i z dobrym mentalem. Myślę,
że będziemy mieli z niego duży pożytek.
Na obecną chwilę treningów nie wznowił
Bartosz Radko, który dalej boryka się z kontuzją kolana, stąd najbardziej brakuje nam
solidnego środkowego obrońcy. Życzyłbym sobie również wzmocnień w środku
pola, a w związku z zakończeniem kariery
przez Marcina “Bubę” Bławuciaka, niewznowieniu treningu przez Maćka Trziszkę
i nieobecności Artjema Woyciechowskiego,
który musiał wrócić na Ukrainę, ważne by
było pozyskanie środkowego napastnika.
Myślę, że nie bez powodu sztaby szkoleniowe na poziomie profesjonalnym składają się z kilku, a nawet kilkunastu osób.
Rozmowa i “burza mózgów” są bardzo
wskazane, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Ja z początkiem 2021 roku straciłem kierownika, przyjaciela- Waldemara
Szymczaka. Obecnie na ławce trenerskiej
pomaga mi Albert Pachowicz, za co mu
dziękuję. W mojej opinii, to właśnie sztab
trenerski byłby bardzo pomocny, poglądy
kompetentnych osób często sprawiają, że
teoretycznie ta sama sprawa może mieć
całkowicie inny wymiar i inną perspektywę.
Poza tym wymiana światopoglądu bardzo
rozwija.
ML: Co by Tobie jako trenerowi pomogło lepiej pracować z zespołem? Masz
jakieś szczególne pragnienia? A jakie
życzenia ma Dyrektor OSiR-u ?
RŚ: Ktoś mądry kiedyś powiedział, ze
“Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w
swoje marzenia i nic nie tworzy przyszłości
tak, jak marzenia.” Jeżeli chodzi o sferę
zawodową mojego życia, to marzy mi się
ośrodek sportu i rekreacji nowoczesny, innowacyjny, ale także bezpieczny. Ośrodek,
który zaspokoi nawet najbardziej wymagające gusta odwiedzających. Chciałbym,
aby nasze obiekty były estetyczne, ale także
funkcjonalne, aby zarówno osoby związane
ze środowiskiem sportowym mogły realizować się w swoich dziedzinach, jak również
ludzie, którym nie chodzi o rywalizację,
lecz o czystą rekreację. W tym obszarze
mamy bardzo duże braki. Lata świetności
OSiR-u, to zarządzanie basenem miejskim,
strzelnicą. Brakuje nowoczesnej bieżni,
gdzie mogliby trenować lekkoatleci. Pamię-

tam, że dzieci i młodzież świetnie bawiły się
na skateparku! Także obecna infrastruktura
wymaga modernizacji i remontu. Warto
wspomnieć, że po 2 latach funkcjonowania
w gminie programu naprawczego miasto,
a co za tym idzie jednostki organizacyjne,
wyszły z finansowej zapaści. Swoją drogą
zastanawiam się, jak osoby odpowiedzialne
za taki stan rzeczy uniknęły odpowiedzialności i bezkarnie chodzą po ulicy, mają
czelność krytykować działania podejmowane przez obecną władzę. Obecnie
sytuacja gminy jest na tyle dobra, że można

Robert Ściłba podczas meczu.
rozpocząć inwestycję. Bardzo się cieszę,
że burmistrz Janusz Dudojć w swoich
działaniach strategicznych nie zapomina
o obiektach zarządzanych przez OSiR.
Obecnie realizujemy inwestycję polegającą
na wymianie sztucznej nawierzchni na
stadionie miejskim (otwarcie nastąpiło 14
września br.). Na etapie projektu jest także
remont pomieszczeń przy byłym basenie.
Na horyzoncie pojawiła się także możliwość wybudowania. pumptrucka czyli toru
rowerowego, w miejscu byłego skateparku,
tak więc z dużym optymizmem patrzę w
przyszłość. Czekamy na nowe rozdanie
różnych projektów. W przenośni można
powiedzieć, że pieniądze leżą na ulicytrzeba tylko chcieć je podnieść i posiadać
fundusze na wkład własny. Obecnie korzystamy z programów marszałkowskich:
“Lubuska baza sportowa” i “Lubuska baza
turystyczna”. Także programy rządowe w
wielu funduszach przewidują rozbudowę
infrastruktury sportowej i integracyjnej.
Na pewno nie jestem urzędnikiem siedzącym na fotelu, działam codziennie dla
dobra rozwoju ośrodka, dla dobra naszej
społeczności i jestem przekonany, że “jeśli
potrafisz o czymś marzyć, potrafisz także
czegoś dokonać”.
ML: Dziękuje za rozmowę i życzę w imieniu swoim i czytelników Magazynu Lubskiego spełnienia wszystkich zamierzeń.
I.G.

TYLKO REMIS -SZKODA STRACONYCH PUNKTÓW
W sobotę (04.09.)
podopieczni Roberta
Ściłby rozegrali wyjazdowy
mecz z ekipą Sprotavii
Szprotawa.
Mecz nie był porywającym widowiskiem, ale na pewno bardzo zaciętym.
Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym wynikiem, a poziom spotkania nie był porywający, mecz toczył
się przeważnie w środku pola. Dopiero
po zmianie stron do bardziej zdecydowanych ataków ruszyli Budowlani. Efektem
tego była bramka w 64 minucie. Łukasz
Gawron uruchomił wprowadzonego po
przerwie Dawida Szyję, ten po rajdzie

lewą flanką dośrodkował w pole bramkowe Sprotavii, a podanie na bramkę
zamienił Patryk Siwik. Przewaga naszego zespołu była widoczna, co chwila
było gorąco pod bramką miejscowych,
ale brakowała skuteczności, zimnej
krwi, szczęścia. I nastąpiła 86 minuta:
rzut rożny dla gospodarzy, gapiostwo
naszego bloku defensywnego i mamy
remis. Mimo usilnych starań Budowlanych wynik się nie zmienił. Z remisu 1:1
powinni się cieszyć zawodnicy Sprotavii.
Dla Budowlanych to raczej stracone dwa
punkty niż zdobyty jeden. Za tydzień
kolejna szansa i trzeba wierzyć, że będzie lepiej.
I.G.

Łukasz Gawron w walce
o piłkę, pierwszy z prawej
kapitan Budowlanych
Marcin - Żwiro - Piech.
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Zdobywca bramki Patryk Siwik.
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MAKABRYCZNE
5 MINUT

W niedzielne 29.08. popołudnie
na Górzyn Arena miejscowe Kado
podejmowało zespół Odry Bytom
Odrzański. Gospodarze po dwóch
porażkach chcieli w końcu zdobyć
komplet punktów. Już w 13 minucie
po perfekcyjnie wykonanym rzucie
rożnym - stadiony świata - po strzale
Erwina Mroza objęli prowadzenie.
Radość nie trwała długo, bo już między 16 a 20 minutą nastąpiło prawdziwe trzęsienie ziemi i goście, przy
biernej postawie gospodarzy szybko
objęli prowadzenie 3:1. Podopieczni
trenera Michalskiego odpowiedzieli
piękną bramką Patryka Kniata (na

2:3), ale to było wszystko tego dnia.
Choć trzeba przyznać, że Kado bardzo
się starało, jednak na przeszkodzie
stawał brak szczęścia lub błędy sędziowskie (ewidentna ręka w polu
karnym gości, a potem odgwizdany
rzut karny dla Odry po zagraniu ręką
zawodnika gości). To już nie pierwszy
mecz, podczas którego sędziowie stają
się bohaterami numer jeden spotkania.
Kado po czterech meczach ma zerowy
dorobek punktowy. 12 września mecz
ze Startem Płoty i trzeba ten mecz
obowiązkowo wygrać, żeby nie stracić
kontaktu z pozostałymi drużynami.
I.G.

Erwin Mróz w walce o piłkę, w głębi Michał Galik.

Patryk Kniat zdobywca
drugiej bramki dla Kado

GRAŁY MŁODZIKI
BUDOWLANYCH
W niedzielę 22 sierpnia drużyna grę ze starszymi od siebie.
Młodzików Budowlanych Lubsko pod Brawo chłopcy!!! Turniej wygrała
opieką Damiana Dworczaka wzięła drużyna Korony Kożuchów, która
udział w turnieju o puchar Prezesa w finale pokonała zespół MKS Odrę
MKS Odra Bytom Odrzański, w któ- Bytom Odrzański 2:0.
I.G.
rym zajęła 6 miejsce.
Trzeba przyznać, że
chłopcy zagrali naprawdę fajny turniej,
wygrywając 3 spotkania, 3 przegrywając i
jedno remisując, a do
miejsca na podium
zabrakło naprawdę
niewiele.
Byli najmłodszym zespołem w całej stawce
drużyn,więc tym bardziej należą im się braPodopieczni Damiana Dworczaka po turnieju
wa za walkę, odwagę i
w Bytomiu Odrzańskim
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TURNIEJ W HOŁDZIE DLA
EDWARDA LISICKIEGO!

W sobotę (04.09) przy wspaniałej aurze
odbył się deblowy turniej tenisa ziemne-

go, połączony z niecodziennym wydarzeniem. Uczestniczyło w nim 26 grających
i kilkunastu pozostałych
członków Stowarzyszenia Tenisa Ziemnego
NET w Lubsku, przy
udziale zaproszonych
gości. Turniej zakończył
się zwycięstwem pary:
Klaudia Wróbel i Grzegorz Nadriczny. Najważniejszym elementem
wydarzenia było odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej E.
Piotr Fabich Prezes Związku Tenisa Województwa Lisickiego z udziałem
Lubuskiego wręczył organizatorom okolicznościowe Jego rodziny. Obecny
upominki.
prezes Stowarzyszenia
STZ NET w Lubsku
Jerzy Balicki, który nie
ukrywał wzruszenia, i
Bogdan Bakalarz, podczas którego kadencji
jako burmistrza Lubska
powstały korty, powitali
wszystkich zebranych.
B. Bakalarz przypomniał kilka istotnych
faktów związanych z
materializacją pomysłów
i marzeń E. LisickieOd lewej: Piotr Chwiejczak, Arek Śliwiński, Grzesiek go. Przypomnijmy, że
E. Lisicki urodził się
Nadriczny, Klaudia Wróbel i Grzesiek Łokaj

w 1949 roku w Lubsku. Tutaj wraz z
bratem Kazimierzem stawiał pierwsze
tenisowe kroki. Jego marzeniem było
wybudowanie miejskich kortów. W 2005
roku wraz z przyjaciółmi i pasjonatami
założył Stowarzyszenie, którego przez
kilkanaście lat był prezesem. W kolejnym roku powstał dwukortowy obiekt
tenisowy. We wrześniu 2006 roku obyły
się pierwsze rozgrywki. Piotr Fabich
Prezes Związku Tenisa Województwa
Lubuskiego odczytał list gratulacyjny,
podziękował władzom Lubska za wspieranie tak pięknego sportu, jakim jest tenis
i wręczył okolicznościowe upominki,
wspominając E. Lisickiego jako wielkiego działacza i oceniając Stowarzyszenie
STZ NET jako bardzo aktywne, którego
członkowie uczestniczą cyklicznie w
licznych turniejach, zdobywając laury.
Obecny na spotkaniu Mieczysław Pluta
ze Złotoryi wyraził chęć nawiązania
bliskiej współpracy z naszym klubem
tenisowym. Ks. Marian Bumbul również
komplementował życie i działalność E.
Lisickiego, a następnie poświęcił pamiątkową tablicę. Dzięki temu wydarzeniu
pamięć o tym wyjątkowym człowieku,
działaczu i sportowcu pozostanie na
zawsze w nas i będzie służyć przyszłym
pokoleniom nie tylko tenisistów!
Marek Sienkiewicz

zakończyć w ubiegłym roku, ale
przez pandemię ostatnie 2 rundy
rozegrane zostały dopiero w 2021
roku. Zawodnicy Forster Schachclub I zakończyli rozgrywki
z druzgoczącą przewagą nad kolejnymi drużynami, zdobywając

BRAWO PZW KOŁO NR 1 W LUBSKU!

Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze Koło Wędkarskie nr 1 w Lubsku
działa bardzo aktywnie.
Wzorowo wypełnia funkcję edukacyjną
i wychowawczą, co potwierdzają m. in.
wysokie wyniki członków Koła oraz
samego Koła w zawodach, turniejach i
olimpiadach.
W sierpniu br. miała miejsce Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach
Wędkarskich w Ostrowie Wlkp, w której
wzięło udział 20 trzyosobowych drużyn z

całej Polski (nie wszystkie drużyny miały
pełny skład).
Okręg PZW w Zielonej Górze reprezentowały dwie drużyny:
* pierwsza drużyna w składzie:
- Mikołaj Marciniak (kategoria wiekowa U12 – do 12 r.ż., PZW Koło nr 1 w
Lubsku)
- Krzysztof Ksiuk (kategoria wiekowa U
14; PZW K nr 1 w Lubsku)
- Klaudia Szczerbata (kategoria wiekowa
U 16; PZW K nr 1 w Lubsku)
* druga drużyna w
niepełnym dwuosobowym składzie złożona
z członków PZW Koło
nr 8 z Żar.

Wielki sukces
LUBSKA

PZW Koło nr 1 w Lubsku - uczy, wychowuje i zaraża
pasją do wędkowania
– i robi to PO MISTRZOWSKU!

PZW Koło nr 1 w Lubsku ma wielkie powody
do dumy i zadowolenia
z wyników osiągniętych przez członków
Koła i samo Koło!
Mikołaj Marciniak
okazał się najlepszym

zawodnikiem w kategorii wiekowej do
lat 12, na co złożyły się: 1 miejsce w:
trójboju spinningowym, testach wiedzy
ekologiczno-wędkarskiej oraz zawodach
spławikowych.
Mikołaj zdobył najwyższą punktację spośród wszystkich zawodników Olimpiady,
w której konkurowało ok. 60 osób i otrzymał nagrodę dla Najlepszego zawodnika
całej Olimpiady. Zdobył również nagrodę
dla Najmłodszego Zawodnika.
Sukces Mikołaja, a także Klaudii i Krzysztofa złożyły się na 1. miejsce PZW
Okręg w Zielonej Górze w klasyfikacji
drużynowej.
Zdobyte sukcesy nie wzięły się z przypadku. To efekt treningów i konsekwentnej
pracy dzieci, młodzieży oraz trenerów z
Koła nr 1 w Lubsku.

Aktywna działalność

Koło nr 1 w Lubsku PZW Okręg Zielona
Góra to organizacja bardzo aktywna, zaangażowana w kształtowanie proaktywnych
postaw wśród dzieci i młodzieży poprzez
zaszczepianie w nich oraz rozwijanie pasji
do sportów wędkarskich.
Członkowie Koła chętnie angażują się w
różnorodne akcje samorządu lokalnego,

Najważniejszym elementem turnieju było poświęcenie tablicy upamiętniającej Edwarda Lisickiego.

komplet 18 punktów (kolejny zespół zdobył tylko 10 punktów, czyli
nastąpiła właściwie deklasacja).
Gratulujemy i trzymamy kciuki za
osiąganie jak najlepszych wyników
w Oberlidze!
M.Sienkiewicz

W Polanicy Zdroju odbył się w dniach
(14-22.08) 57. Festiwal Szachowy im.
Akiby Rubinsteina, który jest jednym
z najstarszych i największych spotkań
szachowych w Polsce. Tutaj warto przypomnieć kilka faktów z życia patrona
turnieju. A. Rubinstein jest uważany za
jednego z najlepszych zawodników w historii nie tylko polskich szachów. Karierę
rozpoczął w 1903 r., grając w środowisku
łódzkim. Mozolną pracą i wyjątkowym
talentem utorował sobie w krótkim cza-

sie drogę do kariery międzynarodowej.
Tytuł mistrza szachowego zdobył już w
1905 r., uzyskując w silnie obsadzonym
turnieju w Barmen I-II miejsce. Od tego
turnieju rozpoczyna się pasmo sukcesów
A. Rubinsteina. Zwyciężając kolejno w
kilku międzynarodowych turniejach,
rozgrywanych z udziałem najsilniejszych
szachistów tamtych czasów, wyprzedził
wszystkich czołowych zawodników.
W 1909 r. wziął udział w turnieju w
Petersburgu, gdzie występował również

mistrz świata Emanuelem Laskerem. W
tym turnieju ponownie wyprzedził wielu
wspaniałych szachistów i podzielił I-II
miejsce z mistrzem świata, wygrywając
z nim partię w bezpośrednim spotkaniu.

Tabela prezentująca ostateczne wyniki sezonu 2019/2020.

Jedno ze spotkań integracyjnych w Lubsku.
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uczestnicząc w festynach, eventach, podczas których informują, edukują oraz prezentują osiągnięcia Koła i jego członków.
Z dużym zaangażowaniem wspomagają
OSiR w dbaniu o zalew Karaś. Pod swoją
opieką mają także łowisko Budych. Cyklicznie zarybiają ww. zbiorniki wodne.
Koło uczestniczy w różnego rodzaju zawodach i konkursach, zdobywając wysokie
miejsca. Sami również organizują sportowe wydarzenia o charakterze wędkarskim.
Ogromną promocją Lubska, było zorganizowanie w 2019 roku Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży w Sportach Wędkarskich właśnie w naszym mieście.
Wówczas 2. miejsce dla Okręgu PZW
Zielona Góra wywalczyła drużyna, w
której skład weszło dwóch zawodników z
Lubska (Koło nr 1) oraz jeden zawodnik
z Zielonej Góry, a Klaudia Szczerbata
z Lubska indywidualnie zwyciężyła w
swojej kategorii.
Od 12 lat Koło prowadzi całoroczne
zajęcia dla dzieci i młodzieży, a od 10
dodatkowo także Letnią Szkółkę Wędkarską, która od trzech lat (wzbogacona o
zajęcia profilaktyczne) finansowana jest ze
środków Gminnego Programu Profilaktyki

FESTIWAL SZACHOWY IM. AKIBY RUBINSTEINA

ZAWODNICY Z LUBSKA ZAGRAJĄ W SZACHOWEJ OBERLIDZE!!!
Zespół Forster Schachclub I, którego barwy reprezentują m.in.
szachiści Lubskiego Klubu Szachowego CAISSA uzyskali awans
do Oberligi, co jest bezprecedensowym osiągnięciem w historii tej
drużyny. Sezon 2019/2020 miał się

Finał letniej szkółki wędkarskiej’2021 z podstawowym kursem wędkarskim
dla dzieci i młodzieży. Działanie zorganizowane w formie półkolonii przez
PZW nr 1 w Lubsku, finansowane z Gminnego Programu Profilaktyki
Uzależnień oraz środków własnych koła PZW nr 1 w Lubsku.

W tegorocznej Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Wędkarskich w Ostrowie Wlkp., wzięli udział również
członkowie PZW Koła nr 1 w Lubsku: Mikołaj Marciniak, Krzysztof Ksiuk oraz Klaudia Szczerbata - reprezentując Okręg
PZW w Zielonej Górze oraz zdobywając sukces w klasyfikacjach zarówno indywidualnych, jak i drużynowych!

Tabela przedstawia zdobycze punktowe reprezentantów klubu Forster Schachclub I.
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Festiwal szachowy im. Akiby Rubinsteina odbywa się od 1963 roku.

To kolejny turniej, w którym Waldemar
Szylko plasuje się na wysokim miejscu

Wysoką formę A. Rubinstein uzyskał
znów w 1930 r., osiągając jeden z największych sukcesów. W czasie drużynowych mistrzostw świata w Hamburgu,
grając na pierwszej szachownicy w reprezentacji Polski, osiągnął niespotykany
do dziś rezultat 15 punktów z 17 partii
(88%) - 13 partii wygrał i 4 zremisował.
Należy podkreślić, że na pierwszej
szachownicy grali najlepsi szachiści z
różnych krajów. Ten wspaniały wynik
przyczynił się do sukcesu polskiej drużyny, która zajęła I miejsce i zdobyła tytuł
mistrza świata. Rozgrywany od 1963
roku turniej zgromadził tym razem około
600 zawodników, w tym (grającego w
grupie OPEN C) prezesa Lubskiego
Klubu Szachowego CAISSA Waldemara
Szylko. Rozegrano 9 rund. Rozstawiony
z 11 numerem startowym W. Szylko
rozpoczął zawody od zwycięstwa. Po
remisie, kolejnym zwycięstwie i jedynej
przegranej partii osiągnął dalsze 2 zwycięstwa i 3 remisy z rzędu. Ostatecznie
z dorobkiem 6 punktów W. Szylko zajął
bardzo dobre 8 miejsce. Uzyskany ranking 2220 świadczy o utrzymującej się
wysokiej formie szachisty z Lubska. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
M.Sienkiewicz
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Uzależnień. Działanie to ma głęboki charakter i wymiar profilaktyczny i każdego
roku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży.
Gratulujemy wszystkim członkom i
podopiecznym Koła nr 1 w Lubsku PZW
Okręg w Zielonej Górze dotychczasowych
osiągnięć i sukcesów oraz życzymy wielu
wygranych w przyszłości.
Zarządowi i członkom Koła nr 1 w Lubsku
dziękujemy za aktywność oraz ogromne
zaangażowanie w proces kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży poprzez sport.
M.K.

DARIUSZ
BIELIŃSKI
WYGRYWA
W SULECHOWIE
Otwarte Mistrzostwa Sulechowa w
szachach szybkich rozegrane zostały
21 sierpnia. Wśród startujących zawodników znalazło się 3 reprezentantów
Lubskiego Klubu Szachowego CAISSA:
Dariusz Bieliński, Andrzej Pastuszak i
Zenon Jachimek. Po IX rundach bezapelacyjnym zwycięzcą okazał się Dariusz
Bieliński z wynikiem 8 punktów!!! Nasz
zawodnik jako jedyny nie przegrał żadnej
partii, pokonując m.in. mistrza międzynarodowego Nikolaia Aliavdina i remisując z Grzegorzem Murawskim oraz
Markiem Oliwą. To wszystko świadczy
o powrocie Dariusza Bielińskiego do
optymalnej dyspozycji i daje dobry
prognostyk na przyszłość. Gratulujemy!
ms

Dariusz Bieliński okazał się
bezapelacyjnym zwycięzcą
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SĄ PIERWSZE
PUNKTY
„A niedziela będzie dla Nas...” tak zapewne myśleli sympatycy Kado Górzyn
i Startu Płoty, odpowiednio przedostatniej
i ostatniej drużyny tabeli po 4 kolejkach.
Pierwsza połowa meczu na Arena Górzyn( 12.09.) to wyrównane spotkanie.
Pierwsze 10 minut to przewaga gospodarzy(Kado), po której do głosu doszli
goście (Start), by po 20 minutach gra się
wyrównała. Pierwsza połowa zakończyła
się wynikiem bezbramkowym, co wskazywało, że po przerwie obie drużyny ruszą do ataku, bo zarówno Kado jak i Start
punktów potrzebują „jak kania deszczu”. I
tak rzeczywiście było, tyle tylko, że w wykonaniu jednej drużyny - Kado Górzyn.
Już w 48 minucie prowadzenie miejscowym - po dośrodkowaniu z rzutu rożnego
wykonywanym przez Erwina Mroza - dał
niezawodny Michał Galik, który rozwiązał worek z bramkami. Potem było już „z

górki” ,
goście
nie wytrzymali
naporu
miejErwin Mróz - siła
scowych
i zawod- napędowa zespołu Kado
Górzyn
n i c y
Kado co
chwila groźnie atakowali, a skutkiem tych
ataków były jeszcze cztery bramki, które
zdobyli: w 55 minucie ponownie Michał
Galik po asyście Michała Poprawskiego,
w 83 i 86 minucie Erwin Mróz, a wynik
meczu ustalił Bartosz Stelmach- pierwszy
kontakt z piłką!!! Wynik 5:0 w pełni odzwierciedla przebieg spotkania, a szczególnie drugiej połowy. Cieszą pierwsze
punkty, oby tak dalej.
I.G.

KRZYŻÓWKA NR 9 (368) 2021 r.

Rozwiązaniem krzyżówki z nr 7-8/366-367 ML jest hasło: "TURYSTYCZNE WOJAŻE".
Nagrodę wylosowała: Ewa Gryziec z Lubska.
Gratulujemy i zapraszamy do redakcji po odbiór nagród.
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Tak padła pierwsza bramka dla Kado po główce Michała Galika

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
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NZOZ VITAMED

Przychodnia Lekarza Rodzinnego, ul. Hubalczyków 8, LUBSKO
Czynna: pon. - pt. 8-18 • REJESTRACJA TELEFONICZNA: 68 457 17 77
Pacjenci umówieni na godzinę, przyjmowani są w pierwszej kolejności.
LEKARZE RODZINNI UMOWA Z NFZ
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Litery z kratek ze strzałką
wpisane w kolumnę obok
krzyżówki dadzą rozwiązanie,
które należy przesłać na adres
redakcji do 30 września br.
Poziomo: 1. Górna granica, wysokość lotu, 7. Joachim, historyk,
numizmatyk, bibliotekarz (17861861), 8. Brunatny barwnik, od
mątwy, 9. Stolica Sudanu, 10.
Miasto obwodowe na Ukrainie,
nad rzeką ród, 11. Żrący siarkowy,
14. Szkocki ród, 17. Strefa, 19.
Rodzaj pszenicy, 20. Bierwiono,
pal, 21. Cena akcji, 22. Wodna to
grzybień, 23. Japońska ryżówka,
24. Matka Kastora i Polluksa, 27.
Znak, skinienie ręką, 31. Pokrywy
palców samy, 32. Rymowana
zagadka, 33. Dialekt, żargon, 34.
Włoski kompozytor operowy
"Cyrulik sewilski", 35. Potrawa
wigilijna.
Pionowo: 1. Regina, piosenkarka, 2. Dla skorumpowanego, 3.
Racuch na talerzu, 4. Fryderyka,
polska piosenkarka, 5. Orszak
królewski, 6. Miasto w Grecji, na
Poleoponezie, 12. Lis z bajki, 13.
Kuzyn wilka, 15. Ulubiona zabawka dziewczynek, 16. Spanie poza
domem, 18. Nacja, 23. Potocznie
pielęgniarka, 25. Esencja, wyciąg,
26. Włókno, rywalka wełny, 28.
Dawniej szmele - technika zdobienia wyrobów metalowych,
29. Dramaturg - pesymista, 30.
Nadzienie pierogów.

NAGRODY KSIĄŻKOWE UFUNDOWAŁA 68-300 Lubsko

KSIĘGARNIA ALP

Renata i Przemysław Jędryczkowscy

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

NASZE WALORY TO PRZEDE WSZYSTKIM:
SZEROKI ASORTYMENT,
ATRAKCYJNE CENY,
WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE
ORAZ MIŁA I PROFESJONALNA
OBSŁUGA
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

W OFERCIE M.IN. POSIADAMY:
- 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

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 - Centrum Kultury im. Jana Raka 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.
Magazyn Lubski dostępny jest w następujących punktach: ▪ Biblioteka – Centrum Kultury, pl. Jana Pawła II nr 1, AL. Wojska Polskiego 2,
▪ Sklep Prasa Chemia Znicze, ul. Krakowskie Przedmieście, ▪ Sklep Lewiatan, ul. Poznańska, ▪ Sklep PSS Społem, ul. Robotnicza 95,
▪ Sklep PSS Społem, ul. Robotnicza 2, ▪ Sklep Żabka, ul. Chrobrego, ▪ sklep Żabka, ul. Reja, ▪ Intermarche, ul. Reymonta,
▪ Market ABC, ul. Przemysłowa, ▪ Telewizja kablowa, ul. Norwida, ▪ Sklep spożywczy Krystyna Zganiacz, ul. Wrocławska.

