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 POLITYKA  POLI TYK A /  W GMI NI E 

XLI SESJA ZWYCZAJNA RADY
MIEJSKIEJ W LUBSKU
W dniu 23 grudnia 2021 
roku odbyła się XLI sesja 
zwyczajna Rady Miejskiej 
w Lubsku. 

W obradach udział wzięło 14 Radnych 
Rady Miejskiej w Lubsku, Burmistrz 
Lubska Janusz Dudojć, Sekretarz 
Gminy Iwona Poszwa, Skarbnik 
Gminy Anna Górska, Naczelnicy 
wydziałów Urzędu Miejskiego, kie-
rownicy gminnych jednostek oraz 
spółek, a także sołtysi z terenu gminy 
Lubsko. Na początku Burmistrz Lub-
ska przedstawił sprawozdanie z prac 
z okresu międzysesyjnego, informując 
zebranych m.in. o tym, że odbyły się: 
dwie, kierowane do mieszkańców 
gminy Lubsko konferencje na temat 
Programu „Czyste powietrze”; spo-
tkanie z przedstawicielami lokalnej 
opieki zdrowotnej - z lekarzami 
rodzinnymi z terenu gminy Lubsko 
oraz Prezes Szpitala Na Wyspie Sp. 
z o.o. z Żar; spotkanie z dyrektorem 
Enei w sprawie umowy na wykonanie 
konserwacji oświetlenia dróg i miejsc 
publicznych na terenie gminy Lubsko; 
spotkanie w Starostwie Powiatowym 
w Żarach w sprawie przywrócenia 
zawieszonych kursów autobusowych 
na liniach Żary-Lubsko, Lubsko-Żary, 
Lubsko-Zielona Góra, Żary-Łęknica, 
Łęknica-Żary, zimowego i letniego 
utrzymania dróg powiatowych, wy-
cinki suchych gałęzi i drzew, reali-
zacji wspólnych inwestycji, sytuacji 
epidemicznej COVID-19 w powiecie, 
zapewnienia bezpieczeństwa zdro-
wotnego mieszkańców powiatu. Bur-

mistrz informował o prowadzonych 
konsultacjach społecznych projektu 
Strategii Rozwoju Gminy Lubsko na 
lata 2022 – 2032, które zakończyły się 
z dniem 17 grudnia 2021 roku. Radni 
Miejscy otrzymali wyczerpującą in-
formację o rozpoczętych i trwających 
na ternie gminy Lubsko inwestycjach, 
a także o prowadzonych przetargach w 
zakresie zamówień publicznych oraz 
sprzedaży nieruchomości. Burmistrz 
Lubska poinformował o zakończeniu 
II etapu prac w lubskim pałacu (by-
łym USC), dziękując jednocześnie 
wszystkim, którzy się zaangażowali 
w przywrócenie jego świetności. 

Serdecznie dziękował również za 
odruch dobrego serca i nieocenione 
wsparcie udzielone poszkodowanej 
rodzinie z Chocimka, która w wyniku 
pożaru straciła dużą część życiowego 
dobytku. Nie zapomniał też o funk-
cjonariuszach Komisariatu Policji w 
Lubsku, którym z kolei dziękował za 
sprawne działanie w zakresie wykry-
cia sprawców wybijających szyby w 
autach strzałami z wiatrówki.
Po sprawozdaniu Burmistrza, infor-
macje z działań podejmowanych w 
okresie międzysesyjnym przedstawili 
przewodniczący poszczególnych ko-
misji Rady Miejskiej. 
Podczas sesji podjęto uchwały w 
sprawie: uchwały Budżetowej Gminy 
Lubsko na rok 2022; uchwalenia Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Lubsko na lata 2022-2036; wyrażenia 
zgody na bezprzetargowe zbycie 
nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Lubsko; wyrażenia zgody na 
bezprzetargowe zbycie nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Lubsko; 
petycji z dnia 22 października 2021 
roku, dotyczącej podjęcia uchwały 
w sprawie finansowania działalności 
organizacji seniorskich, kół gospodyń 
wiejskich; przyjęcia planów pracy sta-
łych komisji Rady Miejskiej w Lubsku 
na 2022 rok; zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
Lubsku na 2022 rok; zmiany składu 
osobowego nr I/3/18 z dnia 23 listopada 
2018 r. w sprawie powołania Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubsku. 
W skład komisji rewizyjnej weszła 
radna Ewa Śmiałek – Kowalewska, 

wiceprzewodniczącym komisji został 
wybrany radny Jarosław Bednarek; 
zmiany uchwały budżetowej na rok 
2021; zmiany uchwały w sprawie Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Lubsko na lata 2021-2036; ustalenia 
wykazu wydatków niewygasających z 
upływem roku budżetowego 2021oraz 
planu finansowego tych wydatków; 
zmiany składu osobowego Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubsku. 
Każda z ww. uchwał została przyjęta 
jednogłośnie 14 głosami ZA, z wy-
jątkiem skargi dotyczącej nieudostęp-
nienia usług danych przestrzennych w 
terminie 30 dni, która 12 głosami za i 
2 wstrzymującymi się została uznana 
za bezzasadną. 
Na zakończenie Prezes PGKiM w 
Lubsku Sp. z o.o. Marcin Gołębiewski 
poinformował zebranych o zakupie no-
wego samochodu, o wygranych trzech 
przetargach, a także o gigantycznych 
podwyżkach cen prądu i gazu. Urząd 
Regulacji Energetycznej zatwierdził 
taryfy na sprzedaż energii dla czterech 
tzw. sprzedawców z urzędu oraz pięciu 
największych spółek dystrybucyjnych. 
Nowe taryfy weszły w życie 1 stycznia 
2022 roku. Projekty podwyżek za gaz 
Spółka otrzymała już trzy razy. Na 
dzień sesji oscylowały w granicach 
495% mimo że media podają 54%. 
Jak wyjaśniał Prezes - rozbieżność 
wynika z tego, że Urząd Regulacji 
Energetyki zaliczył spółkę PGKiM do 
grupy biznesowej, dla której zostały 
uwolnione ceny, a to oznacza ich nie-
kontrolowany wzrost. Spółka czyni 
wszelkie starania, by chronić swoich 

odbiorców ciepła. Podniosła ceny gazu 
nie o 495%, a jedynie o 130%. PGKiM 
pisze petycje, wyjaśnienia, prośby o 
zakwalifikowanie swoich klientów 
jako indywidualnych odbiorców, dla 
których podwyżki reguluje Państwo. 
Burmistrz Lubska podkreślił, że tam 
gdzie gmina jest w stanie zareagować 
-robi to. Nie podniesiono np. cen za 
wywóz odpadów mimo, że okolicz-
ne gminy dawno już to zrobiły, na 
dotychczasowym poziomie pozostają 
również podatki od nieruchomości. Na 
pytanie Radnego R. Słowikowskiego 
jak to wygląda u naszych zachodnich 
sąsiadów, Prezes Spółki odpowiedział 
że podobnie, a nawet gorzej. Radna A. 
Kuźmińska zaproponowała, by sporzą-
dzić opinię prawną. Burmistrz Lubska 
powiedział, aby spróbować podjąć w 
formie uchwały Rady Miejskiej i skie-
rować apel do rządzących w sprawie 
uregulowania podwyżek przez rząd.

M.K.

Prezes PGKiM w Lubsku 
Sp. z o.o. poinformował 

o problemach z rosnącymi stawkami 
gazu, co wymusiło wzrost cen 

sprzedaży ciepła produkowanego 
w kotłowniach Spółki.

Skarbnik Gminy Anna Górska 
przedstawiła projekt uchwały 

budżetowej Gminy Lubsko na 2022 
rok, którą Radni Rady Miejskiej w 
Lubsku przyjęli jednogłośnie 14 

głosami ZA

Posiedzenie sesji budżetowej odbyło się w wielofunkcyjnej sali konferencyjnej lubskiego pałacu

Spotkanie Burmistrza Lubska Janusza 
Dudojcia z przedstawicielami lokalnej 
opieki zdrowotnej, w którym udział 
wzięli m. in. lekarze rodzinni oraz 
Prezes Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. 
z Żar odbyło się 22 grudnia 2021 
roku. Tematem rozmów były zasady 
działania na naszym terenie podstawo-
wej opieki zdrowotnej. Dyskutowano 
także o zagrożeniach w funkcjonowa-
niu systemu ochrony zdrowia, które 
mogą wystąpić w przyszłości. Jak 

wskazywali sami lekarze, oni są już 
w takim wieku, że nie wiadomo jak 
długo jeszcze będą mogli praktykować 
w swoim zawodzie, a młodych leka-
rzy brakuje. Medycy podkreślili jak 
duży wpływ na kondycję ludzkiego 
zdrowia ma środowisko, czyli: czysta 
woda, powietrze, ziemia. Burmistrz 
podziękował zebranym za opiekę nad 
pacjentami oraz życzył by wszyscy 
zachowali dobre zdrowie.

M.K.

Opieka zdrowotna zawsze była ważna. Dziś nabiera jeszcze większego znaczenia. 
Spotkanie z przedstawicielami lokalnej opieki zdrowotnej odbyło się w lubskim pałacu, 

w nowo przebudowanej wielofunkcyjnej saliSPOTKANIESPOTKANIE
Z PRZEDSTAWICIELAMI Z PRZEDSTAWICIELAMI 
OPIEKI ZDROWOTNEJOPIEKI ZDROWOTNEJ

Radni Rady Miejskiej w 
Lubsku podczas XLI sesji 
zwyczajnej, która odbyła 
się 23 grudnia 2021 roku 
uchwalili jednogłośnie 
budżet Gminy Lubsko 
na 2022 rok! Uchwalony 
budżet, to sukces Gminy 
Lubsko i mieszkańców!
Budżet na 2022 rok zakłada ponad 6 
mln zł na inwestycje! Są zabezpie-
czone środki na wkład własny zadań, 
na które Gmina otrzymała lub stara 
się o dofinansowanie, w tym m.in. 
na przebudowę drogi ul. E Plater w 
Lubsku oraz drogi w Tucholi Żarskiej. 
Dodatkowo zabezpieczono środki na: 
trzeci etap prac przy lubskim pałacu, 
w ramach których przewiduje się 
zamontowanie windy i zagospodaro-
wanie terenu; modernizację świetlic 
wiejskich; prace modernizacyjne w 

zasobie mieszkaniowym; kolejny 
etap prac adaptacji budynku po SP2 
na Urząd; inwestycje w infrastrukturę 
rekreacyjno-turystyczną nad zalewem 
Karaś. Są również środki na opraco-
wanie dokumentacji technicznych 
dla zadań przebudowy dróg, w tym: 
ul. Sportowej, Witosa, Jarzębinowej; 
Szkolnej, Transportowej. Jak wspo-
mniano, tak przygotowany budżet, 
to sukces! W stale drożejącym życiu, 
Gminie udało się przygotować bu-
dżet, w którym znalazły się środki na 
inwestycje, przy jednoczesnej spłacie 
zadłużenia, które z obecnych 48 mln 
zł spadnie na koniec 2022 roku (wg 
planu) do 45 mln zł. Przypominamy, 
że zadłużenie Gminy Lubsko na ko-
niec 2018 roku wynosiło ok. 70 mln zł.
To pokazuje, jak wielki krok ku lepsze-
mu zrobiła Gmina Lubsko. Należy w 
tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że 
Gmina nie podniosła przy tym podat-

ków i opłat za śmieci, na poziom któ-
rych ma wpływ. Pozostawienie stawki 
za śmieci (w gminie Lubsko 25 zł, w 
wielu gminach już ponad 30 zł)  na 
niezmienionym poziomie jest trudnym 
zadaniem, ponieważ wiele składników 
mających wpływ na jej wysokość idzie 
w górę, jak koszty zatrudnienia, paliwa, 
prądu, gazu.
Równie dobrze skończył się dla Gminy 
Lubsko 2021 rok. Przy budżecie po 
stronie wydatków w wysokości ok. 
95,9 mln zł, niemalże 9 mln zł jest za-
angażowane na inwestycje. Dodatkowo 
dochodzą jeszcze zadania inwestycyjne 
w podległych jednostkach.
Trzeba pamiętać, że 2021 rok był 
pierwszym po programie postępo-
wania naprawczego. W poprzednim 
okresie Gmina Lubsko była skazana 
na ograniczenia w wydatkach, także 
tych inwestycyjnych. Obecnie Gmina 
prowadzi politykę budżetu ostrożno-

ściowego, a mimo to, udało się zreali-
zować tak wiele inwestycji służących 
lokalnej społeczności. 
Wśród wykonanych zadań znajdują 
się m.in.: remont dróg: ul. Gdańskiej, 
Zapolskiej, Zana, Jodłowej, Osiedla 
Łużyckiego, Stolarskiej, Geodetów 
oraz drogi w Mokrej i do Garei; wy-
miana nawierzchni boiska ze sztuczną 
trawą do piłki nożnej; I etap adaptacji 
budynku po byłej SP2 na Urząd; 
przebudowa I piętra lubskiego pałacu; 
zadania w zakresie infrastruktury re-
kreacyjno-turystycznej, w tym m.in.: 
I etap budowy Centrum Informacji 
Turystycznej; modernizacja oświetle-
nia ulicznego; modernizacja systemu 
ogrzewania świetlicy wiejskiej w 
Mierkowie oraz świetlicy wiejskiej/
remizy w Starej Wodzie; publiczny 
Internet w gminie Lubsko. Dodat-
kowo Gmina przekazała aportem 
do LWiK 3,3 mln zł na inwestycje 

w zakresie sieci 
wodno-kanali-
zacyjnej. Warto 
p rzypomnieć 
także o tych już 
zrealizowanych 
przez Spółkę LWiK zadaniach, popra-
wiających jakość gminnej gospodarki 
wod-kan, a wśród nich są: wodo-
ciąg w ul. Gdańskiej, Wrocławskiej, 
Zapolskiej, Zana, częściowo w ul. 
Sportowej, Norwida i Niepodległo-
ści, a także wodociąg i kanalizacja 
w ul. Zamkowej oraz wodociąg w 
ul. Błotnej i dalej w kierunku strefy 
przemysłowej w Górzynie, które są w 
trakcie realizacji. 2021 rok był trudny, 
ale dobry dla Gminy Lubsko. Czy 
2022 rok będzie dla Lubska równie 
dobry? W jakiejś części to zależy od 
każdego z nas, więc wspólnie starajmy 
się o to, by był nawet lepszy!

M.K.

UCHWALONO JEDNOGŁOŚNIE BUDŻET
GMINY LUBSKO NA 2022 ROK!

Ponad 0,5 mln zł 
dla Gminy Lubsko!

Gmina Lubsko otrzymała akceptację 
wniosku o dofinansowanie ze środków 

rządowego programu Cyfrowa Gmina. 
Na realizację projektu, którego celem 
jest poprawa cyberbezpieczeństwa 
Urzędu Miejskiego w Lubsku wraz 

z jednostkami organizacyjnymi po-
przez zakup nowoczesnego sprzętu 
IT i oprogramowania, Gmina otrzyma 
547 620 zł, co stanowi 100% wartości 
zadania. Obecnie realizowany jest 
pierwszy etap prac adaptacji bu-
dynku przy al. Niepodległości 2 (po 
byłej SP2) na Urząd. Na przełomie 
I i II kwartału 2022 roku do budyn-
ku przeniesie się 
część biur Urzę-
du oraz ZGMK 
i MGOPS. Pozy-
skane w ramach 
ww.  p ro j ek tu 
wsparcie pozwo-
li na unowocze-
śnienie wyposa-
żenia Urzędu i 
gminnych jedno-
stek organizacyj-

nych w zakresie sprzętu IT. M.K.

12 000 zł dla SP1 na wsparcie 
rozwoju czytelnictwa

Gmina Lubsko otrzymała wsparcie 
finansowe w ramach programu rządo-
wego „Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, 
którego celem jest wspieranie organów 

prowadzących placówki oświatowe w 
obszarze rozwijania zainteresowań 
dzieci i młodzieży przez promowanie 
i wspieranie rozwoju czytelnictwa. 
Przyznana Szkole Podstawowej nr 1 
w Lubsku  kwota 12 000,00 zł prze-
znaczona będzie na zakup nowości 
wydawniczych oraz elementów wy-
posażenia do biblioteki szkolnej oraz 

na real izację 
działań promu-
jących czytel-
nictwo. Wkład 
Gminy Lubsko 
do projektu wy-
nosi 3 000,00 
zł, a całkowity 
koszt realizacji 
zadania to 15 
000,00 zł.

M.K.

Dobre wieści na koniec 2021 roku

W poniedziałek - 10 stycznia 2022 
roku w lubskim ratuszu gościła z wi-
zytą grupa nauczycieli z Malty, Serbii, 
Włoch, Turcji - będących partnerami 
realizowanego przez Zespół Szkół 
Ekonomicznych i Ogólnokształcących 
w Lubsku projektu ERASMUS+ 
"Literacy is the key of both 2020 
and beyond", którego pomysłodawcą 
i autorem jest nauczyciel z Turcji 
Mustafa Akıncı. W ramach projektu 
nauczyciele wymieniają doświadcza-
nia związane z polepszeniem jakości 
kształcenia. Koordynatorki projektu 
po stronie polskiej - Ewa Kokot i Anna 
Hekkert, realizując jedno z projek-
towych działań, zabrały przyjezdną 
grupę na wycieczkę, podczas której 
goście poznali nasze miasto, głównie 
starówkę oraz zlokalizowane w po-
bliżu zabytki. Były wizyty w baszcie, 
kościele mariackim oraz w ratuszu. 

M.K.

MIĘDZYNARODOWYM OKIEM NA EDUKACJĘ

"Literacy is the key of both 2020 and beyond” - to dwuletni projekt poświęcony tematyce systemu edukacyjnego, sprzyjający wymianie wiedzy  
i doświadczeń, podejmujący zagadnienia: problemów szkolnych oraz metod i technik nauczania. Wśród założeń projektowych znajdują się: 

porównywanie systemów edukacyjnych oraz rezultatów egzaminów. Projekt ma służyć wypracowaniu najskuteczniejszych sposobów motywacji 
uczniów do nauki, jak również poszukiwaniu najlepszych rozwiązań w edukacji podczas pandemii.
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 W GMINIE  W GMI NI E 

Obecnie – wnioski o świadczenia z 
programów Rodzina 500+ i Rodzinny 
Kapitał Opiekuńczy można złożyć tyl-

ko elektronicznie. 3 lutego 2022 roku 
pracownicy ZUS przyjadą do Lubska, 
by wspomóc mieszkańców w założeniu 

profilu PUE, który umożliwia klientom 
ZUS uzyskanie informacji o ubezpie-
czeniach, świadczeniach i płatnościach, 

sprawdzenie swoich danych zamiesz-
czonych na koncie w ZUS, jak również 
złożenie oraz odebranie niezbędnych 

dokumentów czy rozliczenie składki. 
Zachęcamy do skorzystania z tej oferty. 

M.K.

MOBILNY PUNKT ZUS W LUBSKU

Od  stycznia 2022 roku  można skła-
dać wnioski o nowe świadczenie – 
dodatek osłonowy. Dodatek osłonowy 
przysługuje gospodarstwu domowe-
mu, którego przeciętne miesięczne 
dochody nie przekraczają 2.100,00 
zł w gospodarstwie jednoosobowym 
albo 1500 zł na osobę w gospodar-
stwie wieloosobowym (dochód w 
rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. oświadczeniach rodzinnych). 
Wnioski  można składać w terminie 
od stycznia 2022 r. do 31 października 

2022 r.: elektronicznie - za pośred-
nictwem środków komunikacji elek-
tronicznej; tradycyjnie (papierowo) 
w  gminie właściwej ze względu na 
miejsce zamieszkania osoby składa-
jącej wniosek.
Realizacją dodatku osłonowego na 
terenie gminy Lubsko, zajmuje się 
Referat Spraw Społecznych Urzę-
du Miejskiego w Lubsku (ul. Po-
wstańców Wlkp. 3  pokój nr 1 tel. 
684576263; 694576264). 

M.K.

Dodatki osłonowe

31 grudnia 2021 roku 
odbyło się spotkanie 
Burmistrza Lubska 
Janusza Dudojcia z 
przedstawicielami 
Polskiego Związku 
Głuchych z Koła 
Terenowego w Lubsku. 

Burmistrz Lubska przedstawił sytuację 
Gminy Lubsko oraz omówił bieżące 
problemy, z którymi Gmina się boryka, 
w tym także te związane ze zwyżką cen 
za gaz i energię elektryczną. Burmistrz 
zaznaczył, że opłaty, na które Gmina ma 
wpływ pozostają bez zmian, czyli podat-
ki od nieruchomości, czy opłata za śmie-
ci, która wynosi 25 zł za osobę, kiedy w 
sąsiednich gminach już przekroczyła 30 
zł. Korzystając z okazji, że spotkanie 
odbyło się w siedzibie Klubu Senior+, 
Burmistrz przedstawił zebranym jak 
dziś wygląda budynek po remoncie oraz 
jak funkcjonuje. Uczestnicy spotkania 
udali się z krótką wizytą gościnną do 

Środowiskowego Domu Samopomocy. 
Była również sposobność, by zobaczyć 
jak prezentuje się piętro budynku, 
gdzie dawniej mieścił się urząd stanu 

cywilnego. Prezes i członkowie PZG 
przedstawili Burmistrzowi problemy, 
z którymi boryka się ich organizacja i 
poprosili o wsparcie w ich rozwiązaniu. 

Spotkanie z członkami PZG Koło
Terenowe w Lubsku

Wizyta w Środowiskowym Domu Samopomocy, choć niezapowiedziana, spotkała się z wielką serdecznością

Grudniowe spotkanie z członkami lubskiego Koła Polskiego Związku Głuchych 
odbyło się w Klubie Senior+. Kolejne spotkanie z Burmistrzem ma się odbyć

w siedzibie Koła PZG

Członkowie PZG mieli okazję zobaczyć, jak po remoncie i przebudowie 
wyglądają pomieszczenia I piętra lubskiego pałacu (dawnego USC)

Głównym problemem okazują się stałe 
opłaty za media oraz potrzeby remon-
towe lokalu, w którym Koło ma swoją 
świetlicę. Burmistrz przedstawił kilka 
propozycji pomocnych w rozwiązaniu 
lub zniwelowaniu przedstawionych pro-
blemów i obiecał wsparcie merytoryczne 
w zakresie zarządzania lokalem oraz 
szukania zewnętrznych źródeł dofinan-
sowania wspierających funkcjonowanie 
Koła. W najbliższym terminie zostanie 
umówione kolejne spotkanie z członkami 
PZG, tym razem w obecnej siedzibie or-
ganizacji oraz z udziałem większej liczby 
członków. Będzie ono okazją do rozmów 
o ważnych sprawach gminnych, w tym 
również społecznych, dotyczących grupy 
osób z dysfunkcją słuchu.

M.K.

30 stycznia 2022 roku w ramach 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy odbędzie się w Lubsku 
16. bieg charytatywny "Policz 
się z cukrzycą". Możliwy jest 
również udział w formie Nordic 
Walking. Start, meta oraz biuro 
zawodów będą przy hali spor-
towo-widowiskowej w Lubsku, 
ulicy Bohaterów 3d. Trasa wyno-
sić będzie około 10 km i obejmie 
szlak turystyczny w parku miej-
skim, który zostanie oznaczony 
czarnymi strzałkami. Zapisy do 
biegu odbywać się będą w dniu 

biegu w Biurze Zawodów, w 
hali sportowo-widowiskowej (od 
strony kręgielni) w godzinach: od 
10:00 do 11:15. Zawodnicy poni-
żej 16 roku życia mogą wystarto-
wać w zawodach po podpisaniu 
zgody przez opiekuna prawnego. 
Program wydarzenia:
10:00 - otwarcie Biura Zawodów i 
rozpoczęcie zapisów; 11:30 - start 
biegu; 11:40 - start konkurencji 
Nordic Walking; 13:00-14:00 
- zakończenie zawodów oraz 
ognisko. 

M.K.

POBIEGNIJ Z LUBSKIM 
OSIREM I POLICZ SIĘ
Z CUKRZYCĄ!
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W dniu 27 grudnia 2021 r. 
o godzinie 13:28 dyżurny 
Stanowiska Kierowania Ko-
mendanta Powiatowego w 
Żarach otrzymał zgłoszenie 
o pożarze kontenera na śmieci 
przy galerii handlowej na ul. 
Kazimierza Złotka w Lubsku. 
Natychmiast zadysponował 
zastępy z JRG Lubska i Żar. Z 
chwilą przyjazdu na miejsca 
zdarzenia pierwszych zastę-
pów i po przeprowadzeniu 
rozpoznania przez Kierującego 
Działaniami Ratowniczymi 
zarządzono ewakuację 13 
osób znajdujących się w po-
mieszczeniu galerii handlowej 
i rozpoczęto akcję gaśniczą 
palącej się elewacji budynku 
oraz konstrukcji dachu. W 
trakcie prowadzonych działań 
zadysponowano dodatkowe 
zastępy strażaków z OSP Gó-
rzyna i Starej Wody. Cała akcja 
gaśnicza trwała 4 godzinny.

*
W dniu 30 grudnia 2021 roku 
w Komendzie Powiatowej PSP 
w Żarach odbyła się uroczy-
sta zbiórka. Komendant Po-
wiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Żarach st. kpt. 
Mariusz Morawski z dniem 
1 stycznia 2022 roku mia-
nował funkcjonariuszy na 
wyższe stanowiska: dowódcę 
zastępu ogn. Adriana Cecułę, 
starszego technika sztabowe-
go ogn. Mariusza Jędrzejka. 
Podczas uroczystości odbyło 
się oficjalne pożegnanie st. 
ogn. Marka Chudka, który z 
dniem 30 grudnia 2021 roku 
zakończył służbę w Komen-
dzie Powiatowej PSP w Żarach 
i przeszedł na zaopatrzenie 
emerytalne. St. ogn. Marek 
Chudek pełnił służbę na sta-
nowisku starszego operatora 
sprzętu w Jednostce Ratowni-
czo – Gaśniczej w Żarach. 

*
W dniu 17 stycznia 2022 r. 
na terenie powiatu żarskiego 
obowiązywało ostrzeżenie 
związane z silnym wiatrem. 
Od godziny 08:53, czyli od 
pierwszego przyjętego zgło-
szenia do godzin wieczor-
nych strażacy usuwali skutki 
wywołane przez silne wiatry. 
W związku z tym dyżurny Sta-
nowiska Kierowania Komen-
danta Powiatowego w Żarach 
przyjął kilkanaście zgłoszeń. 
Działania Straży Pożarnej 
polegały na zabezpieczeniu 
miejsca zdarzenia, usunię-
ciu powalonych przez wiatr 
drzew przy pomocy mecha-
nicznych pił do cięcia drewna 
i udrożnieniu dróg. Również 

usunięto zwisający szyld re-
klamowy nad wejściem do 
sklepu budynku handlowego. 
Siły i środki biorące udział w 

zdarzeniu: JRG Żary, JRG Lub-
sko i jednostki OSP powiatu 
żarskiego.

Opr. M.Sienkiewicz

KRONIKA STRAŻACKA
 W GMINIE 

„ZRZECZENIE SIĘ 
ZACHOWKU”

 Zachowek to instytucja 
służąca ochronie interesów majątko-
wych najbliższych członków rodziny: 
zstępnych, małżonka oraz rodziców 
spadkodawcy, którzy byliby powołani 
do spadku z ustawy. Zgodnie z art. 991 
§ 1 kc należą się im, jeżeli uprawniony 
jest trwale niezdolny do pracy albo 
jeżeli zstępny uprawniony jest mało-
letni - dwie trzecie wartości udziału 
spadkowego, który by mu przypadał 
przy dziedziczeniu ustawowym, w 
innych zaś wypadkach - połowa war-
tości tego udziału (zachowek).

 Z zachowkiem do czynienia 
mamy najczęściej, gdy spadkodawca 
cały majątek albo znaczną jego część 
darował bądź zapisał w testamencie 
jednej osobie, przez co pozosta-
li ustawowi spadkobiercy zostają 
wyłączenie z dziedziczenia. Jak już 
wcześniej wspomniano zachowek ma 
na celu ochronę ich praw w ten spo-
sób, że takiemu „pokrzywdzonemu” 

spadkobiercy przysługuje przeciwko 
spadkobiercy który został powoła-
ny do całego spadku roszczenie o 
zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej 
do pokrycia zachowku albo do jego 
uzupełnienia.

 Dość często zdarza się 
jednak, że jedynym majątkiem spad-
kodawcy jest nieruchomość – dom 
rodzinny w którym jedno z dzieci 
mieszka z rodzicem – spadkodawcą i 
opiekuje się nim do końca jego dni. W 
zamian za opiekę powołuje w testa-
mencie to dziecko do dziedziczenia. 
Pozostała rodzina w zamian za zwol-
nienie z opieki obiecuje, że nie będzie 
po śmierci rodzica korzystać z prawa 
do zachowku. Jednak jak mówi przy-
słowie z rodziną najlepiej wychodzi 
się na zdjęciu. Po śmierci seniora 
często okazuje się, że rodzina zamie-
rza skorzystać z przysługującego jej 
zachowku i domaga się spłaty należ-
nego jej udziału, co niejednokrotnie 
przekracza możliwości finansowe 
zobowiązanego do zapłaty.

 W prawie spadkowym nie 
ma określonego wprost przepisu 
pozwalającego na zrzeczenie się 
zachowku przez osobę do niego 
uprawnioną. Jednakże problemem 
takim zajął się Sąd Najwyższy w 
sprawie pod sygn. akt III CZP 110/16  
Przedstawione mu do rozstrzygnięcia 
zagadnienie powstało przy rozpozna-
waniu przez Sąd Okręgowy we Wro-
cławiu zażalenia na odmowę dokona-
nia czynności notarialnej. Składający 
zażalenie wystąpił do notariusza o 
sporządzenie umowy zrzeczenia się 
prawa do zachowku między nim a 
jego ojcem. Potrzebę zawarcia umowy 
uzasadniał koniecznością swobodne-
go planowania sukcesji ze względu na 
prowadzone przez ojca przedsiębior-
stwo rodzinne, które spadkodawca 
chce zostawić tylko jednemu dziecku. 
Wykluczył możliwość zawarcia umo-
wy o zrzeczeniu się dziedziczenia ze 
względu na jej konsekwencje w po-
staci zwiększenia podstawy wymiaru 
potencjalnych roszczeń zachowko-
wych innych zainteresowanych nimi 
spadkobierców. Zastępca notariusza 

odmówił sporządzenia umowy ze 
względu na jej sprzeczność z prawem.
 Sąd Najwyższy w uchwale 
z dnia z dnia 17 marca 2017 r. III CZP 
110/16 stwierdził, że dopuszczalne 
jest zawarcie umowy zrzeczenia się 
prawa do zachowku. Uzasadniając 
swoją decyzję Sąd wskazał, że Kodeks 
cywilny przewiduje  możliwość zrze-
czenia się wyłącznie dziedziczenia 
ustawowego. Zgodnie z art. 1048 
k.c., spadkobierca ustawowy może 
przez umowę z przyszłym spadko-
dawcą zrzec się dziedziczenia po nim. 
Przepis ten, ustanawiający wyjątek 
od wyrażonego w art. 1047 k.c. za-
kazu zawierania umów o spadek po 
osobie żyjącej, nie przewiduje wprost 
możliwości zrzeczenia się prawa do 
zachowku.

 „Umowa zrzeczenia się 
prawa do zachowku znalazła swoje 
miejsce w orzecznictwie Trybunału 
Konstytucyjnego, który w wyroku z 
dnia 25 lipca 2013 r., P 56/11 (OTK-A 
Zb.Urz. 2013, nr 6, poz. 85), stwier-
dzającym zgodność z Konstytucją 

art. 991 k.c., uznał expressis verbis 
za dopuszczalne na gruncie art. 1048 
k.c., przy zastosowaniu rozumowania 
a maiori ad minus, zawarcie umowy 
o zrzeczenie się prawa do zachowku. 
Przyznanie możliwości umownego 
zrzeczenia się takiego prawa uznał za 
niezbędne z punktu widzenia zapew-
nienia proporcjonalności ingerencji, 
jaką stanowi prawo do zachowku 
w chronione konstytucyjnie prawo 
do dziedziczenia.” (Uchwała SN z 
17.03.2017 r., III CZP 110/16, OSNC 
2017, nr 12, poz. 134.)

 Wyjaśniając to w skrócie Sąd 
Najwyższy doszedł do wniosku, że 
skoro spadkobierca w drodze umowy 
zawartej ze spadkodawcą  może zrzec 
się dziedziczenia, co jest bardziej 
doniosłe w skutkach niż prawo do 
zachowku, to tym bardziej może za-
wrzeć umową, w ramach której może 
zrzec się prawa do zachowku. 

Adwokat Michał Wójcicki

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

KRONIKA POLICYJNA
W grudniu 2021 r. lubscy policjanci odnotowali 
341 interwencji zgłoszonych przez miesz-
kańców. Na gorącym uczynku zatrzymali 10 
sprawców przestępstw m.in. rozboju, gróźb 
karalnych, naruszenia nietykalności ciele-
snej policjanta oraz ratownika medycznego, 
stalkingu. Ujawnili 14 osób ukrywających się 
przed wymiarem sprawiedliwości, w tym 4 
ściganych listami gończymi. Do wytrzeźwienia 
doprowadzili 5 osób, które swoim zachowa-
niem stwarzały zagrożenie dla siebie, bądź 
innych. Dodatkowo ujawnili 155 wykroczeń, 
z czego większość została zakończona na 
miejscu poprzez nałożenie mandatu (70 szt.) 
lub pouczenie, w 20 przypadkach skierowano 
wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w 
Żarach. Odnotowano 13 zdarzeń drogowych w 
rejonie dróg publicznych oraz kilka tzw. szkód 
parkingowych. Główną przyczyną zdarzeń 
drogowych są tak jak w poprzednim miesiącu: 
nadmierna prędkość, nieustąpienie pierw-
szeństwa przejazdu; cały czas warto również 
zwrócić na bardzo dużą ilość kolizji ze zwierzyną 
leśną, zwłaszcza w godzinach nocnych.

*
W dniu 18 listopada, w godzinach wieczornych, 
policjanci patrolujący ulice miasta zauważyli 
osobowe Audi. Od razu skojarzyli, że podobny 
pojazd zatrzymali jakiś czas temu, gdzie kierują-
cy był pod wpływem środków odurzających. Za 
kierownicą siedział ten sam młody mężczyzna. 
Okazało się, że już posiada czynny zakaz pro-
wadzenia pojazdów mechanicznych, do tego 
jest osobą poszukiwaną. Ponadto policjanci 
ponownie mieli wątpliwości, co do jego trzeź-
wości. Pobrano krew do badań. Sprawa będzie 
miała swój finał w sądzie.

*
W dniu 23 listopada, w godzinach popołu-
dniowych, w Jasieniu policjanci zatrzymali do 
kontroli samochód osobowy. Jak się okazało 
kierujący posiadał czynny zakaz prowadzenia 
wszelakich pojazdów mechanicznych. Do tego 
podany narkotester wykazał wynik pozytyw-
ny w zakresie używania meta/amfetaminy. 
Mało tego, po sprawdzeniu w systemach 
informatycznych ustalono, że ukrywa się przed 
orzeczoną wobec niego prawomocną karą 
więzienia. Po wykonaniu czynności trafił do 
Zakładu Karnego.

*
Do kolejnego, podobnego zdarzenia doszło kilka 
dni później na drodze wojewódzkiej 287 relacji 
Lubsko-Jasień. W godzinach wieczornych, 
kierujący samochodem osobowym prowadził 
go pomimo posiadania dożywotniego zakazu 
prowadzenia pojazdów mechanicznych. Po-
wodem kontroli drogowej było przekroczenie 
przez niego prędkości w terenie zabudowa-
nym o 20 km/h. Do tego okazało się, że był w 
stanie po użyciu alkoholu. Podany narkotester 
również wskazał wynik pozytywny. Pobrano 
krew do dalszych badań. Mężczyzna trafił do 
policyjnego aresztu. O wysokości nałożonych 
kar zdecyduje Sąd.

*
Pod koniec listopada dyżurny otrzymał zgło-
szenie o awanturze na działce, w trakcie której 
zgłaszającemu grożono nożem. Operator WCPR 
uzupełnił informację, że podczas przyjęcia zgło-
szenia słychać było głośne krzyki i nie było moż-
liwości ustalenia dokładnej lokalizacji zdarzenia. 
Bardzo sprawne i szybkie czynności podjęte 
przez policjantów pozwoliły zlokalizować jeden 
z ogródków działkowych na terenie m. Lubska. 
Po dotarciu na miejsce zastano uczestników 
awantury. Okazało się, że na suto zakrapianej 
alkoholem imprezie doszło do sprzeczki dwóch 
mężczyzn o względy jednej z uczestniczek. 
Kiedy okazało się, że kobieta wykazuje większe 
zainteresowanie jednym z mężczyzn, drugi 
postanowił się na nim odegrać i zawiadomił, 
że tamten groził mu nożem. Za swoją pomysło-
wość został ukarany 500 zł grzywną.

*
W godzinach wieczornych dyżurny lubskiej 
policji otrzymał zgłoszenie od młodego miesz-
kańca Lubska, że jego schorowana babcia 
zaginęła. Miała wyjść z domu z psem, widział 
ją ostatni raz w dzień. Skierowany na miejsce 
patrol policji zastał starszą kobietę w miesz-
kaniu. Ustalili, że około 13 wyszła na spacer 
z psem, ale po chwili wróciła. Wnuczkowi nie 
chciało się sprawdzić czy seniorka wróciła do 
domu. Został ukarany mandatem karnym za 
zgłoszenie bezpodstawnej interwencji.

*
Mikołajki  mieszkaniec  Lubska postanowił 
uczcić w dość niecodzienny sposób, a miano-
wicie nie zatrzymując się do kontroli drogowej. 
Nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe 
ścigającego go po ulicach Lubska radiowozu.  
Po skutecznym uniemożliwieniu mu dalszej 
jazdy stawiał czynny i bierny opór dla zatrzy-
mujących go policjantów, znieważał ich słowami 
obelżywymi oraz groził pozbawieniem życia. Co 
ciekawe, po zakończeniu czynności nie potrafił 
racjonalnie wytłumaczyć swojego zachowania. 
Był trzeźwy. Trafił do policyjnego aresztu. Grozi 
mu kara pozbawienia wolności do lat 2 oraz 
grzywna.

*
Życie i zdrowie osób bezdomnych może być 
zagrożone, kiedy temperatura spada poniżej 
zera.  Również osoby starsze i samotnych, a 
także  nietrzeźwe są narażone na  wychłodze-
nie organizmu. Dlatego policjanci o tej porze 
roku sprawdzają pustostany, altany, parki oraz 
wszystkie inne miejsca, gdzie mogą przebywać 
osoby bezdomne.  Pozostańmy czujni szcze-
gólnie, gdy temperatura spadnie poniżej zera. 
Każdy z nas może pomóc w takiej sytuacji, nie 
bądźmy obojętni, informujmy dzwoniąc na 
numer 112. Jeden taki telefon może uratować 
komuś życie. Warto skorzystać także z Krajowej 
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. To aplikacja, 
która posiada zakładkę „osoba bezdomna 
wymagająca pomocy”. W ten sposób również 
można informować o miejscach przebywania 
bezdomnych. Policjanci sprawdzą każde takie 
zgłoszenie. Przypominamy o bezpłatnej infolinii 
uruchomionej przez Centrum Zarządzania Kry-
zysowego Wojewody Lubuskiego: 800 109 160, 
gdzie można uzyskać informację o miejscach 
noclegowych, oraz punktach wydawania posił-
ków dla bezdomnych i potrzebujących pomocy. 
Na terenie powiatu żarskiego są to: Żarska Spół-
dzielnia Socjalna ulica Tkacka 4 Lubsko,  telefon 
601 188 649 - ogrzewalnia 20 miejsc (od ponie-
działku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00, 
w sobotę i niedzielę całodobowo); Fundacja 
„Pogodna Jesień Seniora”, ulica Bohaterów Getta 
9, telefon 502 128 818, 518 335 023 - nocle-
gownia dla osób bezdomnych 20 miejsc (od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 
8.00, w sobotę od 18.00 do 11.00 i w niedzielę 
od 16.00 do 8.00); Chrześcijańskie Schronisko 
dla Bezdomnych Mężczyzn, Mirostowice Górne 
78, telefon 602 337 188 - schronisko 25 miejsc 
noclegowych (całodobowo), żywność , odzież; 

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

*
Od 1 stycznia 2022 roku wszedł w życie nowy 
taryfikator grzywien nakładanych w drodze 
mandatów karnych w ruchu drogowym. Mimo 
wysokich kwot obowiązujących za wybrane 
wykroczenia, kilkoro kierowców nadal nie 
dostosowało prędkości do ograniczeń na 
drogach i będzie musiało zapłacić mandaty 
już po dużo wyższych stawkach. Szaleńcza 
jazda na złamanie karku, pod prąd, po chodni-
ku, po przysłowiowych palcach przechodniów 
znajdujących się już na przejściu dla pieszych, 
pasami awaryjnymi dróg ekspresowych, na tzw. 
„czołówkę”, dramatyczne potrącenia, ucieczki 
przed policjantami - to tylko niektóre wybryki 
drogowych piratów, codziennie rejestrowane 
przez stróżów prawa. Dla drogowego bandyty-

zmu nie może być tolerancji - to maksyma, która 
przyświeca wszystkim lubuskim policjantom. Ci 
codziennie strzegą bezpieczeństwa na arteriach 
komunikacyjnych naszego regionu. Zdarzenia, 
które rejestrują każdego dnia świadczą o braku 
rozwagi niektórych kierowców i dziwią nawet 
najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy. 
Stąd ich stanowcza reakcja, której oczekuje 
przede wszystkim społeczeństwo - zwykli kie-
rowcy, chcący mieć gwarancję, że z naprzeciwka 
nie będzie jechał drogowy pirat wykazujący się 
pełną ekwilibrystyką połączoną z  cynizmem i 
nieodpowiedzialnością. Dotychczas policjanci 
mogli ukarać takiego pirata maksymalnym 
mandatem karnym wynoszącym 500 złotych,  
zbiegu wykroczeń do 1000 lub też skierować 
sprawę na drogę sądową, gdzie czekała ich 

maksymalna grzywna w wysokości 5 tysięcy 
złotych. Od 1 stycznia sytuacja ta ulegnie znacz-
nej zmianie. To za sprawą rozporządzenia zmie-
niającego wysokość grzywien nakładanych w 
drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje 
wykroczeń. Po wejściu w życie tych przepisów 
policjanci będą mieli wreszcie proporcjonalne 
narzędzie do walki z drogowym piractwem. 
Przekroczenie prędkości o 71 km/h spotka 
się  karą finansową sięgającą 2500 złotych, a 
grzywna nałożona przez Sąd może wynieść 
nawet 30 tysięcy złotych. Nowe stawki man-
datów za przekroczenie prędkości: do 30 km/h 
- do 400 zł, od 31 do 40 km/h - co najmniej 
800 zł, o 41-50 km/h - 1000 zł, o 51-60 km/h 
- 1500 zł, o 61-70 km/h - 2000 zł, o 71 km/h i 
więcej - 2500 zł. Trzeba też zwracać szczególną 
większą uwagę na osoby piesze, zwłaszcza, że 
mandaty za nieustąpienie pierwszeństwa są 
naprawdę wysokie. 1500 zł – tyle zapłacimy za 
nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, który 
już znajduje się na przejściu lub na nie wchodzi. 
Tyle samo zapłacimy za wyprzedzanie na przej-
ściu. Jeśli prowadząc auto, rozmawiamy przez 
telefon trzymając aparat przy uchu – zapłacimy 
500 zł mandatu. Za co jeszcze: 800 zł – za za-
parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych; 
2000 zł – za jazdę autostradą lub drogą eks-
presową w kierunku przeciwnym niż wskazują 
znaki drogowe; 2500 zł – za brak zachowanej 
ostrożności w strefach zabudowanych, drogach 
publicznych, czy za spowodowanie zagrożenia 
przez kierowcę znajdującego się pod wpływem 
alkoholu czy środków odurzających. Za wyprze-
dzanie na zakazie – 1000 zł, za jazdę pojazdami 
mechanicznymi bez posiadania uprawnień – 
1500 zł zamiast 1000 zł, zjazd na szlabany ko-
lejowe, a dokładnie objeżdżanie opuszczonych 

zapór czy półzapór 
kolejowych, wjeżdża-
nie lub wchodzenie na 
tory, jeśli opuszczanie 
szlabanów już zostało 
rozpoczęte lub pod-
noszenie nie zakoń-
czone, wjeżdżanie lub 
wchodzenie na tory w 
sytuacji, w której nie 
ma miejsca by opuścić 
przejazd – 2000 zł. 
Wzrośnie maksymal-
na kara, którą może 
nałożyć na sprawcę 
sąd z 5 tysięcy złotych 
do 30 tysięcy złotych, 
policjant będzie mógł 
na miejscu ukarać 
sprawcę maksymal-
nym mandatem do 5 
tysięcy złotych, a w 
przypadku zbiegu wy-
kroczeń koszt manda-
tu zwiększy się do 6 
tysięcy złotych.

*
Zachęcamy wszyst-
kich do wzięcia udziału 
w konkursie plastycz-

no-filmowym na zilustrowanie Dekalogu Reguł 
Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS pod 
nazwą „Śnieżny Dekalog”. Konkurs adresowany 
jest do dzieci i młodzieży. Organizatorem kon-
kursu jest Biuro Prewencji Komendy Głównej 
Policji, a partnerami są: Stowarzyszenie In-
struktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego 
Związku Narciarskiego, Polski Związek Narciar-
ski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów 
Snowboardu oraz Fundacja PZU. W konkursie 
mogą wziąć udział prace wykonane indywidu-
alnie lub zespołowo (maksymalnie do 3 osób) 
w dwóch kategoriach wiekowych: kategoria 
I - wiek: 5-10 lat, kategoria II - wiek: 11-16 lat. 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest na-
desłanie do 4 marca 2022 r. pracy konkursowej 

na rysunek, plakat lub spot filmowy oraz prze-
słanie jej na adres Biura Prewencji Komendy 
Głównej Policji ul. Puławska 148/150, 02-624 
Warszawa wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia 
podpisaną przez Opiekuna. Zapraszamy do 
udziału. Na laureatów czekają atrakcyjne na-
grody. Karty zgłoszenia do pobrania znajdują 
się razem z regulaminem konkursu: https://
policja.pl/pol/bezpieczenstwo-na-stoku/
konkurs/28400,Konkurs-plastyczno-filmo-
wy-SNIEZNY-DEKALOG.html

*
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa 
wykorzystuje informacje uzyskane na pod-
stawie własnych ustaleń, czyli między innymi 
poprzez wykorzystanie statystyk policyjnych, 
informacji uzyskanych od podmiotów pozapo-
licyjnych oraz w oparciu o wyniki badań opinii 
publicznej. To dzięki informacjom przekazanym 
przez społeczeństwo, policja może jeszcze 
lepiej zapewniać bezpieczeństwo, reagując na 
wskazane na mapie zagrożenia. Przypomnijmy 
„krok po kroku” zasady działania Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa: otwieramy Krajową 
Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa pod adresem 
internetowym https://mapy.geoportal.gov.
pl/iMapLite/KMZBPublic.html, akceptujemy 
regulamin, chcąc dodać zgłoszenie należy na 
początku wybrać na mapie obszar, który nas 
interesuje, następnie, za pomocą czerwonej 
ikony „dodaj zagrożenie”, dodajemy do mapy 
występujące niebezpieczeństwo, wybierając 
je z katalogu zawierającego ponad dwadzie-
ścia pozycji, należy wskazać konkretny punkt 
na mapie oraz datę zdarzenia. Dzięki temu 
policja będzie mogła przeanalizować pojawia-
jące się potencjalnie niebezpieczne sytuacje 
i zaplanować działania prewencyjne. Każde, 
nowo dodane zgłoszenie oznaczone jest ko-
lorem zielonym. Następnie poddawane jest 
weryfikacji i wówczas zmienia kolor na żółty. 
Jeśli zostanie potwierdzone, uzyskuje kolor 
czerwony. Gdy zaś weryfikacja zagrożenia jest 
negatywna, znacznik przyjmuje kolor szary i 
znika z oficjalnej mapy. Jednakże nadal zgłosze-
nie widoczne jest dla policyjnego koordynatora 
mapy. ZAPAMIĘTAJ, że każde naniesione na 
mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję 
policji, ale w przypadkach pilnych, kiedy jest 
potrzebna natychmiastowa interwencja policji, 
nadal korzystamy z numeru alarmowego 112.

*
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 dotychcza-
sowe umiejętności i predyspozycje. To służba 
interdyscyplinarna, w której z pewnością się 
odnajdziesz. Praca w policji to ciekawa pro-
pozycja i perspektywa realizacji zadań, dająca 
wiele satysfakcji tym, którzy marzą, aby po-
magać 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, cyber-
netyczną, narkotykową czy zorganizowaną. 
Wolne miejsca czekają na kandydatów również 
w lubskiej jednostce. Wielu już się zdecydowało. 
Teraz ty dołącz do naszej policji. Chętni proszeni 
są o kontakt z Zastępcą Komendanta Komisa-
riatu Policji w Lubsku kom. Krystianem Szylko 
pod nr tel. 47 79 41 270. 

Opr. M.Sienkiewicz

 W GMI NI E 

Do akcji zadysponowano zastępy z Lubska i Żar uroczysta zbiórka była okazją m.in. do mianowania strażaków na wyższe stanowiska

Jak widać straż uczestniczy nie tylko w akcjach pożarowych
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Podczas sesji nadzwyczajnej Rady 
Miejskiej w Lubsku w dniu 13 wrze-
śnia 2021 roku, radni podjęli dwie 
uchwały dotyczące zagadnienia zamia-
ny dróg gminnych z wojewódzkimi, 
a mianowicie uchwały w sprawach: 
wyrażenia zgody na zawarcie poro-
zumienia pomiędzy Województwem 
Lubuskim a Gminą Lubsko w sprawie 
podjęcia działań dotyczących uporząd-
kowania sieci dróg na terenie miasta 
Lubska poprzez zmianę przebiegu dro-
gi wojewódzkiej nr 287; pozbawienia 
dotychczasowej kategorii odcinków 
obecnych dróg gminnych oraz zali-
czenia obecnych odcinków dróg woje-
wódzkich do kategorii dróg gminnych. 
W rezultacie podjętych uchwał: część 
dróg wojewódzkich w centrum miasta 
stała się od stycznia br. drogami gmin-
nymi (dotyczy dróg: od Ronda Osadni-
ków Wojskowych, przez ul. Poznańską, 
Krakowskie Przedmieście, Kopernika, 
Reja, al. Niepodległości, Chopina, pl. 
Wolności); natomiast droga gminna 
ul. Przemysłowa i część ul. Sybiraków 
stały się drogami wojewódzkimi, co 

tworzy razem z ul. Wrocławską główną 
drogę tranzytową przez Lubsko. Myślą 
przewodnią takiego działania była 
poprawa bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego oraz zmniejszenie natężenia tego 
ruchu poprzez wyprowadzenie ruchu 
pojazdów korzystających  z drogi wo-
jewódzkiej nr 287 ze ścisłego centrum 
miasta. Wskazane to było również z 
punktu widzenia usprawnienia systemu 
utrzymania i zarządzania siecią dróg. 
Już widać pozytywny efekt tej zmiany. 
O porządek w centrum miasta dba PG-

KiM w Lubsku Sp. z o.o., któ-
ra działa na podstawie umowy 
z Gminą Lubsko. Chodniki 
są porządkowane na bieżąco, 
a nie, jak to było wcześniej 
jeden raz w tygodniu. Przy 
obecnym rozwiązaniu, mniej 
kłopotliwe będzie również 
usuwanie awarii sieci wodno-
-kanalizacyjnej. 
Utworzenie jednolitego ciągu 
komunikacyjnego: ul. Prze-
mysłowej, Sybiraków, Wro-
cławskiej jest bardzo istotne i 
pozostanie takie, zwłaszcza do 

czasu wybudowania drugiego etapu ob-
wodnicy Lubska. Gmina Lubsko, choć 
nie jest inwestorem tego zadania to bar-
dzo je wspiera i lobbuje. Opracowany 
jest nowy wariant przebiegu obwodni-
cy Lubska, jako najbardziej optymalne 
rozwiązanie dla naszej gminy, a także 
dla Budziechowa i Jasienia. Równo-
ważnym działaniem, obok sprawy 
zamiany dróg, jest kwestia porozumie-
nia dotyczącego współpracy Gminy 
Lubsko z Województwem Lubuskim 

w zakresie realizacji inwestycji doty-
czących remontu ul. Wrocławskiej oraz 
chodników wzdłuż tej drogi. Pierwszy 
etap remontu drogi jest realizowany. 
Gmina dofinansowała to zadanie w 
2021 roku kwotą 200.000 zł. Zgodnie z 
projektem porozumienia ZDW dołoży 
wszelkich starań, aby kolejny etap 
remontu drogi wykonać w 2022 roku; 
natomiast remont chodnika wzdłuż 

drogi przewidziany jest do realizacji 
w trzech stadiach, w latach 2022-2024. 
Zarówno dokonana zamiana dróg, jak 
i porozumienie w sprawie remontu ul. 
Wrocławskiej niesie wiele dobrych 
skutków użytkownikom ruchu dro-
gowego, których przeważającą część 
stanowią mieszkańcy gminy Lubsko.

M.K.

System gospodarki 
odpadami zgodnie 
z zapisami ustawy o 
utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach 
powinien się bilansować, 
czyli wpływy z tytułu wpłat 
od mieszkańców za odbiór 
odpadów powinny się 
równać wydatkom na ten 
cel.

Na stawkę za odbiór, transport i zago-
spodarowanie odpadów składa się wiele 
czynników, tj: cena za przyjęcia i uniesz-
kodliwienie 1 tony odpadów komunal-
nych przez Zakład Zagospodarowania 
Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie; cena 
za odbiór i transport 1 tony odpadów 
komunalnych do ww. instalacji; koszty 
obsługi i funkcjonowania PSZOK-u; 
likwidacja tzw. „dzikich wysypisk”; 
koszty administracyjne, w tym koszty 
upomnień, windykacji. Z pobranych 
opłat od mieszkańców, Gmina musi 
pokryć te wszystkie koszty.
Aby utrzymać obowiązującą stawkę za 
wywóz odpadów (tj. 25 zł/m-c/miesz-
kańca), Gmina podejmuje wiele działań 
mających na celu niepodnoszenie opłaty. 
W związku z tym m.in. prowadzone są 
kontrole nieruchomości pod względem 
prawidłowości zbierania odpadów, a 
także weryfikowane są dane zawarte 
w złożonych deklaracjach. Dodatkowo 

prowadzona jest windykacja w stosunku 
do osób zalegających z opłatami. By 
utrzymać stawkę na obecnym poziomie 
jak najdłużej, ważne jest, by wszyscy 
mieszkańcy gminy Lubsko prawidłowo 
zbierali i segregowali odpady, wykazy-
wali w deklaracji faktyczną liczbę osób 
zamieszkałych daną nieruchomości 
oraz na bieżąco i terminowo regulowali 
należności. Ci, którzy unikają płacenia, 
oszukują nie tylko Urząd, ale każdego 
lubszczanina, ponieważ to wszyscy 
mieszkańcy - solidarnie - będą musieli 
ponieść tego koszty. Im więcej źle 
posegregowanych odpadów, dzikich 
wysypisk, tym większe koszty działania 
systemu, natomiast im mniej wpłat – 
tym mniejsze dochody systemu. Taka 
sytuacja może spowodować, że system 
gospodarki odpadami nie zbilansuje 
się, co wymusi podniesienie stawki. 
Czyli za niestaranność i nieuczciwość 
wybranych – zapłacą wszyscy. Jak widać 
z tabelarycznego zestawienia, stawka 
w Gminie Lubsko od 1 września 2020 
roku jest na poziomie 25 zł na miesiąc 
od osoby, kiedy w sąsiednich gminach 
stawka jest na poziomie ponad 30 zł. 
Obecnie na terenie gminy Lubsko zorga-
nizowanym system odbioru odpadów są 
objęte tylko nieruchomości zamieszkałe, 
tj. takie, w których zamieszkują miesz-
kańcy. Nieruchomości niezamieszkałe, tj. 
m.in. lokale handlowe, lokale usługowe, 
ogrody działkowe, placówki oświatowe, 

itp. są poza tym systemem. Oznacza to, 
że każdy przedsiębiorca musi posiadać 
zawartą umowę na odbiór odpadów z 
firmą wpisaną do rejestru działalności 

regulowanej. Odpady z tych nieruchomo-
ści są poza zorganizowanym systemem, 
a nierzadko trafiają do pojemników, za 
które płacą wszyscy mieszkańcy. Dlatego 

też w celu uszczelnienia systemu trwają 
dyskusje nad objęciem tych nieruchomo-
ści zorganizowanym odbiorem. 

M.K.

Pamiętaj! - Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw 
do 1 MW, należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Nie zwlekaj! 

Zostało tylko 6 miesięcy!

30 czerwca 2022 roku – upływa 
termin złożenia deklaracji dot. 
źródeł ciepła i źródeł spalania pa-
liw. Od 1 lipca 2021 roku wszyscy 
właściciele i zarządcy budynków, 
mają obowiązek złożenia dekla-
racji do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków (CEEB) 
dotyczącej źródeł ciepła i spalania 
paliw, czy czym: w  przypadku 
obiektów wybudowanych przed 
1 lipca 2021 r. - czas na złożenie 
deklaracji jest do 30 czerwca 2022 
r.; dla nowopowstałych budynków 
- termin ten wynosi 14 dni od dnia 
pierwszego uruchomienia źródła 
ciepła lub źródła spalania paliw; 
w przypadku zmiany źródła ciepła, 
właściciel lub zarządca budynku 
lub lokalu ma 14 dni od dnia, w 
którym zaistniała zmiana na zło-
żenie nowej deklaracji. UWAGA! 
– niezłożenie deklaracji w terminie 
może skutkować grzywną w wyso-
kości do 500 zł, która może wzro-
snąć nawet do 5000 zł. Deklaracje 
mogą być składane w dwojaki 
sposób: elektronicznie na stronie 
ceeb.gov.pl, bezpośrednio w syste-
mie, w formie papierowej listem, 
lub osobiście w Urzędzie Miej-
skim w Lubsku, Plac Wolności 1. 
CEEB - to  pierwsza tego rodzaju 
baza, która zgromadzi informacje 
dotyczące wszystkich budynków 
w Polsce (około 5 mln), przy 
czym celem zbierania informacji 
o budynkach, jest stworzenie 
kompletnej bazy danych, na pod-
stawie której każda gmina w 
Polsce będzie mogła podejmować 
odpowiednie działania na rzecz 
poprawy jakości powietrza,  jak 
również baza ma umożliwić sku-
teczne dostosowanie programów 
modernizacji. Za stworzenie i 
obsługę CEEB odpowiedzialny 

jest Główny Urząd Nadzoru Bu-
dowlanego. Więcej informacji o 
sposobach złożenia, dostępnych 
formularzach, roli Gminy w pro-
cesie składania deklaracji, znajdą 
Państwo na stronie internetowej 
Centralnej Ewidencji Emisyjności 

Budynków: gunb.gov.pl. Na tej 
stronie znajdują się również m.in. 
filmy instruktażowe oraz sekcja 
z odpowiedziami na najczęściej 
zadawane pytania (FAQ). 

M.K.

Pamiętaj, złóż deklarację o 
źródłach ogrzewania budynków!

Miesięczna opłata za śmieci w gminie Lubsko za osobę wynosi 25 zł. Opłata 
podwyższona może być naliczona w postaci decyzji administracyjnej, jeżeli 

w wyniku kontroli poprawności selektywnej zbiórki odpadów osoba 
kontrolująca stwierdzi, że w danej nieruchomości zamieszkałej śmieci są 

niewłaściwie posegregowane. Kontrole prawidłowości segregacji prowadzone 
są w sposób ciągły przez firmę odbierającą śmieci. W sytuacji, kiedy 

kontrolujący zauważy niewłaściwą segregację, powiadamia o tym Urząd.

Od 1 stycznia 2022 roku  firmą odbierającą odpady 
komunalne z nieruchomości zamieszkałych na terenie 
gminy Lubsko - jest PGKiM w Lubsku Sp. z o. o. Kalendarz 
- harmonogram odbioru odpadów można  pobrać ze strony 
internetowej Urzędu Miejskiego w Lubsku www.lubsko.pl.

Co wpływa na wysokość opłaty za śmieci?
Lekarz Wetery-
narii w Żarach z 
siedzibą w Lub-
sku przesłał do 
urzędów miast 
i gmin powia-
t u  ż a r s k i e g o 
oraz do Staro-
sty informację, 
że  na  t e ren ie 
wo jewódz twa 
mazowieckie -
go  wys tępu je 
obecnie wście-
klizna zwierząt. 
Wojewoda Ma-
zowiecki wpro-
wadził już obowiązek szczepienia 
kotów na terenach zagrożonych. Po-
wiatowy Lekarz Weterynarii wyja-
śnił, że wścieklizna jest śmiertelną, 
wirusową chorobą ludzi i zwierząt 
oraz przypomniał o obowiązku 
szczepienia psów, jak również za-
lecił szczepienie kotów. Zgodnie 
z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 
marca 2004 roku o ochronie zdrowia 
zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt, „posiadacze 
psów są obowią-
zani zaszczepić 
psy przeciwko 
wściekliźnie w 
terminie 30 dni 
od dnia ukoń-
czenia przez psa 
3 miesiąca ży-
cia, a następnie 
nie rzadziej niż 
co 12 miesięcy 
od dnia ostatnie-
go szczepienia”. 
Lekarz Wetery-
nar i i  pouczy ł 
jednocześnie, że 

uchylanie się od tego obowiązku, 
zgodnie z art. 85 ust. 1a podlega 
karze grzywny. Szczepień psów oraz 
kotów przeciwko wściekliźnie doko-
nują lekarze weterynarii świadczący 
usługi weterynaryjne w ramach 
zakładu leczniczego dla zwierząt. 
Szczepiąc kota, lekarz powinien 
wydać zaświadczenie o szczepieniu 
lub można założyć kotu specjalną 
książeczkę szczepień, tak jak psom.

M.K.

UWAGA WŚCIEKLIZNA! 
ZASZCZEP SWOJEGO 
PSA I KOTA!

Niewypełnienie obowiązku zaszczepienia zwierzęcia jest 
wykroczeniem, za które właścicielowi zwierzaka grozi 

mandat karny w wysokości do 500 zł

Zaleca się szczepienie kotów, nawet niewychodzących 
z domu, gdyż i tym zdarzają się ucieczki.

 W GMINIE  W GMI NI E 

ZAMIENILI SIĘ DROGAMI

Mapka zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej 
nr 287 w Lubsku (kolorem brązowym 

oznaczono obecny ciąg drogi gminnej, kolorem 
ciemnozielonym ciąg drogi wojewódzkiej) Równolegle do robót drogowych przy remoncie ul. Wrocławskiej, wykonany 

został również remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami na całym 
odcinku przebudowywanej drogi. Za ten zakres prac odpowiadała spółka 

Lubskie Wodociągi i Kanalizacja
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Prezentujemy działalność naszych pla-
cówek Warsztatów Terapii Zajęciowej i 
Środowiskowego Domu Samopomocy, 
gdzie jak zwykle wiele się dzieje. 

ms

Do naszej redakcji m.in. za pośrednic-
twem komunikatorów internetowych 
wpływają od Czytelników nie tylko 
prośby o publikację jakiegoś tekstu, ale 
również o odniesienie się do jakiejś spra-
wy czy o pomoc w rozwiązaniu jakiegoś 
problemu. Są to wątki dotyczące kwestii 
prawnych, technicznych, poruszania się 
w zawiłościach zmiennych przepisów, 
ale również spraw na pozór banalnych, 
związanych z codziennym funkcjono-
waniem, obyczajami, które mają jednak 
dla wielu bardzo ważne znaczenie. W 
ramach cyklu „Czytelnicy pytają, redak-
cja odpowiada” prezentujemy kolejny 
materiał. 

Co zrobić, aby diesel odpalił w 
największy mróz

Silnik Diesla do rozruchu w niskich tem-
peraturach potrzebuje dobrego paliwa, 
mocnego akumulatora, sprawnego roz-
rusznika i świec żarowych. Musi mieć też 
dobrą kompresję i bezproblemowo dzia-
łający układ wtryskowy. Wystarczy, że z 
jedną z tych rzeczy będzie coś nie tak, a 
samochód po chłodnej nocy nie zapali. 
Radzimy, co zrobić, aby diesel odpalił w 
największy mróz. Przypominamy:
• W pierwszych tygodniach zimy w 
zbiornikach wielu samochodów znajduje 
się jeszcze paliwo letnie, które krzepnie 
już w temperaturze ok. 0°C
• Diesle stawiają przy rozruchu znacznie 
większy opór od jednostek benzynowych 
o podobnej pojemności. Dlatego właśnie 
wyposaża się je w mocniejsze rozruszniki 
i akumulatory
• Zimą wszystkie niedoskonałości baterii 
ujawniają się ze zdwojoną siłą, jako że w 
czasie mrozów zapotrzebowanie silnika 
na prąd jest znacznie większe niż zwykle
Po pierwszej fali mrozów w warsztatach 
robi się zazwyczaj tłoczno. Jeśli silnik 
dymi, brakuje mu mocy i nierówno 
pracuje, należy zacząć od skontrolo-
wania jego kompresji. To podstawowy 
parametr określający kondycję jed-
nostki napędowej. Pomiar polega na: 
wymontowaniu wtryskiwacza, umiesz-
czeniu w jego gnieździe manometru i 
sprawdzeniu ciśnienia uzyskiwanego 
w cylindrze podczas obracania wału 
korbowego. W nowych jednostkach 
osiąga ono 30-40 barów. Jeśli zmierzone 
ciśnienie jest niższe niż 20 barów, to na 
łatwy rozruch nie ma co liczyć, a silnik 
prawdopodobnie jest już zużyty. Wtedy 

pozostaje albo zainwestować w remont 
jednostki, albo... poszukać ciepłego 
miejsca do parkowania auta. W wyso-
kich temperaturach nawet zużyte diesle 
można zwykle uruchomić. W przypadku 
starszych, prostych jednostek badanie 
kompresji kosztuje ok. 100 zł, w now-
szych autach bywa droższe – wszystko 
zależy od tego, z jakim nakładem pracy 
wiąże się demontaż wtryskiwaczy.

Diesel i mróz - układ wtryskowy
W starszych silnikach wysokoprężnych 
niesprawność wtryskiwaczy objawia 
się zwykle: trudnościami z rozruchem, 
pogorszeniem osiągów, intensywnym 
dymieniem z rury wydechowej i twardą, 
metaliczną pracą. W nowszych autach o 
tym, że układ wtryskowy jest zepsuty, 
kierowca najczęściej dowiaduje się w 
momencie, kiedy po dodaniu gazu samo-
chód zamiast przyspieszać zwalnia, a na 
desce rozdzielczej zapala się kontrolka 
informująca o awarii silnika. Im nowsze 
auto, tym droższa będzie naprawa wtry-
sku. W przypadku poczciwego, uwiel-
bianego przez taksówkarzy Mercedesa 
W124 z lat 90. XX wieku regeneracja 
jednego wtryskiwacza kosztuje mniej niż 
100 zł. Właściciel nowszego modelu, np. 
klasy E z silnikiem CDI za analogiczną 
usługę zapłaci czterokrotnie więcej. W 
kiepskiej sytuacji są właściciele aut wy-
posażonych w niektóre układy wtrysku 
Denso i Delphi, gdyż nie można do nich 
dokupić części zamiennych. Ceny no-
wych wtryskiwaczy często przekraczają 

nawet 2 tys. złotych za sztukę. Dokładna 
diagnostyka układu wtryskowego nie jest 
tania – trzeba za nią zapłacić kilkaset 
złotych.

Diesel i mróz - akumulator 
Diesle stawiają przy rozruchu znacznie 
większy opór od jednostek benzyno-
wych o podobnej pojemności. Dlatego 
właśnie wyposaża się je w mocniejsze 
rozruszniki i akumulatory. Zimą wszyst-
kie niedoskonałości baterii ujawniają 
się ze zdwojoną siłą, jako że w czasie 
mrozów zapotrzebowanie silnika na prąd 
jest znacznie większe niż zwykle. Olej 
gęstnieje, przez co rozruszniki trudniej 
obraca wałem korbowym, a świece 
żarowe muszą być dłużej włączone. W 
dodatku im zimniej, tym wydajność 
akumulatora mniejsza. Co zrobić, żeby 
uniknąć problemów? Jeśli rozrusznik 
kręci ospale lub po kilku próbach roz-
ruchu wyraźnie słabnie, to nie ma co 
zwlekać – najwyższy czas, by pojechać 
do fachowca, który sprawdzi kondycję 
akumulatora oraz elementów samochodu 
odpowiedzialnych za jego ładowanie. 
W wielu warsztatach i profesjonalnych 
sklepach z akumulatorami podstawowa 
diagnostyka „elektryki” przeprowadzana 
jest za symboliczną opłatą lub nawet za 
darmo. Kupowanie nowego akumulatora 
bez sprawdzenia kondycji starej baterii 
oraz napięcia ładowania oznacza czę-
sto stratę pieniędzy. Może się bowiem 
okazać, że problem leżał gdzie indziej, 
np. w niesprawnym alternatorze lub 

luźnych klemach. Sprzedawane obecnie 
akumulatory wytrzymują z reguły ok. 
3-5 lat. Jeśli bateria jest starsza, może 
odmówić posłuszeństwa w każdej chwili. 
Najtrwalsze okazują się akumulatory 
niewysilone, czyli takie, które cechuje 
relatywnie niski prąd rozruchowy w 
stosunku do pojemności.

Diesel w mróz - paliwo i filtr 
W pierwszych tygodniach zimy w zbior-
nikach wielu samochodów znajduje się 
jeszcze paliwo letnie, które krzepnie już w 
temperaturze ok. 0°C! Kryształki parafiny 
wytrącające się z oleju napędowego mogą 
w niskich temperaturach zablokować 
filtr paliwa – to jedna z najczęstszych 
przyczyn zimowych problemów z rozru-
chem diesla. Jeśli ktoś nie zdąży w porę 
zużyć paliwa letniego, powinien dodać 
do niego tzw. depresatora, czyli preparatu 
obniżającego temperaturę krzepnięcia 
oleju napędowego. Środek ten można 
kupić na niemal wszystkich stacjach 
benzynowych. Depresatory są skuteczne 
tylko wtedy, jeśli zostaną dodane do oleju 
napędowego zanim wytrąci się parafina! 
Przed zimą radzimy wymienić filtr paliwa. 
W dieslach jest on zwykle wyposażony 
w odstojnik, w którym zbiera się woda 
odfiltrowana z „napędu”. Jeśli jest jej 
dużo (np. dlatego że ktoś długo zwlekał z 
wymianą filtra), to już przy najmniejszym 
przymrozku lód zablokuje dopływ oleju 
napędowego do silnika.
Diesel i mróz - świece żarowe 

Rzadko się zdarza, żeby wszystkie 
świece żarowe zepsuły się jednocześnie, 
chyba że awarii ulegnie ich sterownik. W 
starszych autach niesprawność poszcze-
gólnych świec może łatwo ujść uwadze 
kierowcy – w dodatnich temperaturach 
silnik po prostu zapala nieco oporniej 
i przez pierwszych kilka-kilkanaście 
sekund pracuje nierówno. W nowszych 
modelach o awarii świec żarowych po-
winna informować kontrolka, ale nie za-
wsze tak jest. W prostych dieslach sprzed 
kilku lat kontrola świec żarowych nie 
sprawia kłopotu – wystarczy doprowa-
dzić do nich napięcie i sprawdzić, czy się 
nagrzewają. W nowych modelach bywa 
trudniej, bo świece mogą być głęboko 
ukryte, a w dodatku w wielu autach są 
zasilane prądem o niskim napięciu (ok. 
5 V) i „klasyczna” metoda sprawdzania 
prowadzi do ich uszkodzenia.

Diesel i mróz - podsumowanie 
To, że samochód z silnikiem Diesla bez 
problemów jeździł przez całe lato, nie 
oznacza, że poradzi sobie zimą. Przed 
większością kłopotów uchronić może 
gruntowny przegląd, obejmujący wy-
mianę filtrów i płynów eksploatacyjnych, 
oraz dokładne sprawdzenie instalacji 
elektrycznej i układu zasilania. Później 
pozostaje tylko dbać o to, żeby do baku 
trafiało odpowiednie zimowe paliwo, 
bo bez niego nawet najlepiej utrzymany 
diesel na mrozie nie zapali. 

M.Sienkiewicz

 LUDZI E,  WYDARZENI A 

Droga, której stan techniczny był bardzo zły, 
została wyremontowana poprzez ułożenie dywa-
nika asfaltowego. Gmina Lubsko pozyskała na to 
zadanie dotację z Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa 
Lubsko w kwocie 100 000 zł, natomiast 50 000 
zł dołożyła do remontu ze środków własnych. 
Trudność tego zadania polegała na bardzo 
krótkim czasie jego realizacji przy dużym uza-
leżnieniu prowadzenia robót od pogody. Ale 
udało się. Droga do Garei oraz w Garei została 
wyremontowana.
Remont drogi do Garei jest drugą inwestycją 
dofinansowaną ze środków Lasów Państwowych 
Nadleśnictwa Lubsko. Na podobnych zasadach 
w 2020 roku Gmina Lubsko wyremontowała 
most w Tarnowie, pozyskując wówczas na ten 

cel 280 000,00 zł z Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa 
Lubsko. Dofinansowanie zostało zrealizowane 
w ramach wsparcia administracji publicznej, w 
szczególności samorządowej z uwzględnieniem 
zintegrowania tych przedsięwzięć z wykorzysta-
niem środków Lasów Państwowych na podsta-
wie zarządzenia nr 58 Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych z 7 sierpnia 2018 roku 
w sprawie realizacji w Lasach Państwowych 
wspólnych przedsięwzięć drogowych, mających 
związek z gospodarką leśną. 
Niech wyremontowana droga dobrze i długo 
służy mieszkańcom, ale również Nadleśnictwu, 
w związku z prowadzoną przez jednostkę go-
spodarką leśną. 

M.K.

BUDUJĄC WIELKIE LUBSKO C.D.

Gmina Lubsku zreali-
zowała inwestycję po-
legającą na wykonaniu 
systemu centralnego 
ogrzewania w świetli-
cy wiejskiej i OSP w 
Starej Wodzie oraz w 
świetlicy wiejskiej w 
Mierkowie. Zastosowa-
no nowoczesną, ekolo-
giczną technologię w 
postaci pompy ciepła. 
Oba zadania o łącznej 
wartości ok 270.160 zł 
sfinansowano ze środ-
ków własnych z budże-
tu Gminy Lubsko. 

M.K.

LWiK zrealizował prace konserwacyjne na rowie 
melioracyjnym oraz kanalizacji ogólnospławnej 
przebiegających wzdłuż ulicy Przemysłowej w 
Lubsku.
W ramach robót wykonano: przecinkę krzewów 
i gałęzi drzew utrudniających koparce prace 
na skarpie rowu melioracyjnego; pogłębienie i 
poszerzenie rowu melioracyjnego koparko-łado-
warką oraz ręcznie; ręczne wybieranie piasku, 

szlamu itp. ze studzienek kanalizacyjnych oraz 
z osadnika. W wyniku zrealizowanych prac 
pogłębiono i poszerzono rów melioracyjny na 
odcinku o długości 420 metrów, a także wybrano 
ręcznie ok 1 tony piasku i szlamu z ośmiu stu-
dzienek kanalizacyjnych oraz jednego osadnika, 
na odcinku 346 m kanalizacji ogólnospławnej.

M.K.

ZAKOŃCZONO REMONT DROGI DO GAREI

 Droga do i w Garei przed remontem.  Droga do Garei w trakcie i po remoncie. 

LWIK WYKONAŁ PRACE MELIORACYJNE

 Dobra robota! – LWiK pogłębił rów oraz wyczyścił kanalizację ogólnospławną 
 wzdłuż ul. Przemysłowej. 

POMPY CIEPŁA W ŚWIETLICACH WIEJSKICH W 
MIERKOWIE I STAREJ WODZIE

 Nowy system c.o. w świetlicy w Mierkowie działa, obiekt jest ogrzewany  Realizacja prac związanych z montażem pompy ciepła w Starej Wodzie 

 W GMINIE 

„Jeżeli wysoki urząd powoła cię na 
jakieś stanowisko, widzi, że wszelkie 
wstępowanie po urzędowych szcze-
blach nie jest krokiem ku wolności, 
lecz ku związaniu; im większa urzę-
dowa władza, tym związanie głębsze; 
im silniejsza osobowość, tym bardziej 
potępiana samowola.” 
Tak pisał Hermann Hesse. Jak to się 
ma do arbitralnego prawa każdego 
człowieka - prawa do wolności? 
Każdy chce posiadać to, co kocha. 
Jedni kochają władzę, więc chcą ją 
posiadać. Nie zastanawiają się nad 
tym, że nie można posiadać czegoś, co 
jest abstrakcyjne. Dlatego wymyślają 
prawa, które dają im złudne poczucie 
władzy nad innymi ludźmi. Przy-
wdziewają purpurowe szaty, zasiadają 
na tronach, delektują się kawiorem, 
popijają winem, patrzą na innych z 
wyniosłością oczyma, z których zionie 
pustką i tęsknotą … Nie, nie za jeszcze 
większą władzą, ale za miłością. Od 
marmurowych posadzek marzną im 

stopy. To tylko kwestia czasu, by ten 
chłód dotarł do serc i umysłów. Nie 
pojmują, że „dopiero, jeśli nie chce 
się posiadać, posiada się w całości.” 
Tak pisał Erich Remarque. Dawniej 
ludzie rezygnowali z władzy, bo dla 
nich ważniejszy był sens. Sensem ich 
życia było cierpienie, bo dzięki niemu 
mogli uzyskać bilet wstępu do tak 
zwanego Nieba. Sensem było posia-
danie rodziny, bo była ona gwarantem 
poczucia bezpieczeństwa i przetrwania, 
owej nieśmiertelności, przekazywa-
nej w genach. Dziś ludzie są gotowi 
poświęcić sens dla zdobycia władzy. 
W ich pojęciu tylko władza daje 
możliwości do pełnego korzystania z 
wolności. Czyżby? Gdyby pewnego 
dnia wszyscy ludzie zrozumieli, że to 
ich uwaga, którą bezmyślnie oddają 
tym, którzy reprezentują ową „władzę” 
stanowi jej istnieniu i przekserowali ją 
choćby na samych siebie, staliby się 
świadkami nagłej śmierci „władzy”, 
bo ta, by mieć rację bytu, potrzebuje 

mieć kim rządzić. Po cóż pisać książkę 
i trzymać ją w szufladzie, skoro nikt 
jej nie przeczyta? Po co odkrywać 
nowe wynalazki i przechowywać je 
w laboratoryjnych sejfach, skoro nikt 
nie będzie mógł z nich korzystać? Po 
co nam „władza”, skoro nie ma kim 
rządzić? Zatem większość z nas oddaje 
bezrefleksyjnie owej „władzy” nie tyl-
ko podatki, które wyrastają jak grzyby 
po deszczu, ale to, co jest znacznie 
cenniejsze- swoją atencję, a tym sa-
mym swój czas. A kiedy zdarzy się, że 
jakiś człowiek zakwestionuje istnienie 
„władzy”, bo przecież to abstrakcyjny 
byt, wtedy „władza” próbuje wzbudzić 
w nim strach albo wstyd. Strach przed 
tym, że przecież człowiek sam sobie 
nie poradzi bez „władzy”. Wstyd, że 
to niemoralne tak po prostu kwestio-
nować jej status quo. W ostateczności, 
jeśli trafi się wyjątkowo świadomy 
obywatel, który nie da się zastraszyć 
propagandzie i purpurowieje ze wsty-
du, bo czemu ma się wstydzić tego, że 

myśli, „władza” nazwie go wariatem. 
A kiedy jego nieugięta postawa i 
postępująca niezależność od systemu 
sprawi, że „władza” zacznie drżeć ze 
strachu, zamkną go w szpitalu i uznają 
za psychicznie chorego. Oto akt despe-
racji i dowód na bezsilność „władzy”, 
która będzie całą resztę społeczeństwa 
przekonywała, że zrobiła dobry uczy-
nek. Przecież trzymanie myślącego po 
swojemu człowieka na koszt pozostałej 
części społeczeństwa w odizolowania 
to dobrodziejstwo. Politycy niczego nie 
obawiają się bardziej niż tego, że ludzie 
zechcą uciec od ich dobrodziejstw, 
gdy uświadomią sobie, że sami za nie 
płacą. Dlatego polityków, zwłaszcza 
tych, którzy dzierżą „władzę”, napawa 
wielką trwogą myśl o możliwości utra-
ty choćby kawałka „władzy”. Zatem 
rozbudowują niewiarygodnie kosz-
towne systemy redystrybucji tychże 
dóbr, mimo że zdają sobie sprawę, iż 
szkodzą tym całej gospodarce. To pro-
sta droga, by doprowadzić ją do ruiny. 

Paradoksalnie każda „władza” oparta 
na przymusie obniża produktywność 
grupy, którą rządzi. A przecież to do-
chody tej przedsiębiorczej grupy ludzi 
zasilają kasę rządzących. Co zatem 
skłania polityków do wdrażania ko-
lejnych obostrzeń, nowych podatków, 
przepisów biurokratycznych, przez 
które musi się przebijać przedsiębiorca, 
żeby zarabiać? To strach. Nic tak nie 
demaskuje osobistych słabości jak wol-
ny rynek. Nic tak nie weryfikuje kwali-
fikacji jak wolnorynkowa gospodarka. 
Tego politycy boją się najbardziej, że 
zostaną zdemaskowani. Nieskuteczny 
ekspert zawsze będzie dążył do rządów 
biurokratycznych. Im bardziej zawiły 
system biurokracji, tym łatwiej kryć 
brak kompetencji. Jakże przerażająca 
musi być świadomość, że nie jest się 
w stanie służyć swoim „poddanym”. 
Jedynym wyjściem, by zachować 
twarz, jest nimi rządzić.

Renata Diaków

SENS WŁADZY

Czytelnicy pytają, redakcja odpowiada

W pierwszych tygodniach zimy w zbiornikach wielu samochodów znajduje się 
jeszcze paliwo letnie, które krzepnie już w temperaturze ok. 0°C! Kryształki 
parafiny wytrącające się z oleju napędowego mogą w niskich temperaturach 

zablokować filtr paliwa – to jedna z najczęstszych przyczyn zimowych 
problemów z rozruchem diesla. Jeśli ktoś nie zdąży w porę zużyć paliwa 

letniego, powinien dodać do niego tzw. depresatora

Diesle stawiają przy rozruchu znacznie większy opór od jednostek 
benzynowych o podobnej pojemności. Dlatego właśnie wyposaża się je w 

mocniejsze rozruszniki i akumulatory. Zimą wszystkie niedoskonałości baterii 
ujawniają się ze zdwojoną siłą, jako że w czasie mrozów zapotrzebowanie 
silnika na prąd jest znacznie większe niż zwykle. Olej gęstnieje, przez co 

rozruszniki trudniej obraca wałem korbowym, a świece żarowe muszą być 
dłużej włączone. W dodatku im zimniej, tym wydajność akumulatora mniejsza

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
w Lubsku uprzejmie informuje, że 
do dnia 28 lutego 2022 roku w USC 
w Lubsku można zgłaszać Jubileusz 
50-lecia pożycia małżeńskiego. Ju-
bilaci zameldowani na terenie gminy 
Lubsko, którzy zawarli związek 
małżeński w 1972 roku i wyrażają 
chęć wzięcia udziału w uroczystości 
otrzymania z rąk Burmistrza Lubska, 
medalu przyznanego przez Prezydenta 
RP za długoletnie pożycie małżeńskie, 
proszeni są o zgłoszenie się do Urzędu 
Stanu Cywilnego w Lubsku, Plac Wol-
ności 1, pok. 13 i 14, I piętro (ratusz), 
tel. 68 4576260 lub 68 4576261, w 
godzinach pracy Urzędu wraz z dowo-
dami tożsamości, w celu wypełnienia 

stosownych wniosków. 
M.K.

ZGŁOŚ SIĘ I ŚWIĘTUJ 
ZŁOTE GODY

Wieści
z WTZ i ŚDS

Familijna Grupa Wycieczkowa Łaziki 
pokazała po raz kolejny, iż nie tylko 
organizuje wspaniałe wyjazdy turystyczne 
dla mieszkańców Lubska i województwa 
lubuskiego ale prowadzi także działalność 
charytatywną. „Gwiazdka 2021” – po 
tym hasłem Łaziki w tym roku wsparły 
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej 
 w Lubsku 

 A tak przygotowywano się do jarmarku 
bożonarodzeniowego, tradycyjne pierogi 

i inne smakołyki, po prostu palce lizać 

 Przy suto zastawionym stole 
 żegnano stary rok w pięknej 
 siedzibie Środowiskowego 
 Domu Samopomocy 

Szanowni Jubilaci (mieszkańcy
gminy Lubsko), jeżeli w 1972 roku
zawarliście związek małżeński, to
właśnie w 2022 roku obchodzicie

50ty jubileusz tego ważnego 
wydarzenia.

Zgłoście się do Urzędu Stanu 
Cywilnego w Lubsku, wypełnijcie 

niezbędne dokumenty, by wspólnie z 
innymi parami świętować Złote Gody.
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 LUDZIE,  WYDARZENIA 

Człowiek jest Wielki  nie 
przez to, co posiada, lecz 
przez to kim jest, nie przez 
to, co ma, lecz przez to, 
czym dzieli się z innymi...

O Ani nie sposób wspominać inaczej niż 
o człowieku wyjątkowym i nie jest to 
podyktowane odwiecznym zwyczajem, 
że o tych, którzy odeszli należy mówić 
tylko dobrze. Anię poznałem wiele lat 
temu, ale nie pamiętam dokładnie gdzie 
(być może podczas jakiejś uroczystości 
czy imprezy); potem nasza znajomość 
polegała na zwyczajowym kiwnięciu 
głowy czy powiedzeniu „Dzień dobry”. 
Wiedziałem tylko, że była nauczycielką. 
Kilka lat temu miałem okazję przeprowa-
dzić wywiad z jednym z Jej synów i już 
wtedy poczułem, że ten młody człowiek 
musiał mieć dobry przykład w domu. 
Podczas kolejnych, personalnych zmian 
w Magazynie Lubskim pojawiło się 
Jej nazwisko jako osoby, która zgłosiła 
swoją kandydaturę do kierowania gazetą. 
Nasz redakcyjny kolega Irek Gumienny, 
który uczęszczał z Anią do jednej szkoły 
potwierdził, że to będzie bardzo dobry 
wybór. I rzeczywiście, był to strzał w 
dziesiątkę. Ania nie tylko przejęła stery, 
ale wykazała się inicjatywą. Dodatkowo, 
jako zespół redakcyjny stanęliśmy w tym 
czasie przed dylematem. Pamiętam nasze 
spotkania i poszukiwanie rozwiązań. 
Dzięki racjonalnemu podejściu, osiągnę-
liśmy kompromis. To wszystko pozwo-
liło na uzyskanie najważniejszego celu 
– Magazyn Lubski mógł się nadal ukazy-
wać. Miesięcznik, który wydawany jest 
już od ponad 30 lat! Ania od początku 
wprowadziła atmosferę współpracy. Kie-
dy z przyczyn osobistych wyjechała za 
granicę nasza koleżanka Magda Kermis, 
Ania objęła również funkcję sekretarza 
redakcji, co miało swoje przełożenie 
na Jej codzienne obowiązki. Ania cały 
swój wolny czas poświęcała gazecie, 
musiała dbać o teksty, artykuły, tematykę, 
była inicjatorem nowych cykli, miała 
pieczę nad wszystkim, nad reklamami i 
rozliczeniem, współpracą z instytucjami, 
lokalnymi placówkami, samorządem 
itp. Dla mnie osobiście najważniejsze 
były jednak rozmowy z Anią, rozmowy, 
które odbywały się bardzo często m.in. o 
tym, co  powinno ukazać się w kolejnym 
Magazynie. Ania inspirowała i moty-
wowała. Ale to nie wszystko, bo poza 
tematami, które omawialiśmy w kontek-
ście wydawnictwa prawie zawsze nasza 

rozmowa ocierała się o sprawy ogólne 
czy szczególne, o życie, o problemy 
dnia codziennego, o zainteresowania i 
ciekawostki, czy w końcu o wizję świata. 
Ania była bowiem nie tylko redaktorem 
naczelnym, ale dla mnie - przez te kilka 
lat współpracy - stała się przede wszyst-
kim Przyjaciółką. I dlatego brakuje mi Jej 
w dwójnasób, i dlatego nic i nikt nigdy 
nie wypełni tej pustki. 

M. Sienkiewicz

Czerniacha, Mała , Konstancja, Ko-
lichowska – po prostu Nasza Ania 
Kochana

Śpieszmy się kochać ludzi, 
tak szybko odchodzą

Poniżej wspominki o Ani Rosińskiej 
kolegów i koleżanek z byłej IV „c”. 
Paczka, która razem miód i wino piła. 
Razem się bawili, Kochana Ania była 
tego dobrym duchem.

„Moje wspomnienie wiąże się z wypra-
wą w Bieszczady. Podczas wakacji, po 
pierwszej klasie ogólniaka wybrałem 
się z Anią do Polany, gdzie stacjonowali 
harcerze z lubskiego hufca. W tamtych 
czasach to była wyprawa, a nie podróż. 
Najpierw dwugodzinny przejazd koleją 
z Lubska do Tuplic. Stamtąd nocnym 
opóźnionym oczywiście pociągiem do 
Krakowa. W Krakowie pół dnia czekania 
na pociąg do Leska, bo wcześniejszy 
odjechał nam sprzed nosa i tak cały mi-
sterny plan podróży spalił na panewce. 
Jednak decydujemy się na dalsza jazdę. 
Około północy dojeżdżamy do Leska 
i w strugach deszczu znajdujemy pole 
namiotowe. Następnego dnia w samo 

południe mokrzy i zmarznięci łapiemy 
autobus do Polańczyka. Po przyjeździe 
do Polańczyka okazało się, że w tym 
dniu w stronę Polany nie jedzie już 
żaden autobus liniowy. Choć to było 
około 25 kilometrów, postanowiliśmy 
iść pieszo. Za Polańczykiem złapaliśmy 
stopa do następnej miejscowości. Potem 
jedyne 5 godzin szliśmy pieszo. To były 
czasy, gdy samochody jeździły jeden 
na pół godziny. Objuczeni plecakami i 
namiotem doszliśmy do miejscowości, w 
której ludzie ze sklepu oprócz zwykłych 
zakupów wynosili piwo butelkowe - to 
był dla nas szok! Takie były czasy, że 
po wszystko trzeba było stać w kolejce, 
ale i tak niczego nie było na półkach. 
Chodź mieliśmy do przejścia na oko 10 
kilometrów, zakupiliśmy skrzynkę piwa i 
szczęśliwi dotarliśmy do Polany. Podróż 
trwała 2 dni w jedną stronę. Krew, pot 
i łzy, ale trudy podróży wynagrodziło 
nam piwko schłodzone w bieszczadzkim 
strumieniu. Sam pobyt tam i powrót do 
domu to już inna historia…” - Janusz 
Stefaniak vel Johnu.
 
„1 września 1984 przyjeżdżam z Żar do 
Lubska na rozpoczęcie roku szkolnego. 
Lekko zestresowany, bo nikogo nie 
znam, siadam na ławce przed szkołą a 
naprzeciwko siadają dwie dziewczyny. 
Jedna z nich pyta mnie czy mam ognia 
- odpowiadam, że nie. Po apelu idę do 
klasy biologicznej (wychowawczynią 
była pani Maria Chrobrowska), patrzę - 
a tam siedzą te same dziewczyny, które 
wcześniej spotkałem na ławce. Przed-
stawiliśmy się i była to właśnie Ania 
Czerniawska z koleżanką Marzeną Kra-
jewską. Od tamtej pory, razem z Irkiem 
- Guciem, Jasiem Stefaniakiem, Anią i 

Marzeną, Renatą i Eweliną Rekść trzy-
maliśmy się taką ekipą przez całe liceum. 
Nigdy nie spotkałem tak uśmiechniętej 
osoby jak Ania. Szczególnie pamiętam 
też jej wyjątkowy talent polonistyczny - 
bardzo pomogła mi w przygotowaniu do 
matury z polskiego. Jak to często bywa, 
drogi po liceum się rozchodzą. Ostatni 
raz widzieliśmy się w 2018 roku, na 
wspólnym spotkaniu z okazji 30-lecia 
matury. Nie mogłem uwierzyć, że Ania 
nic się nie zmieniła - ani z charakteru, 
ani z wyglądu. Te same loczki i ten sam 
uśmiech. Taką ją poznałem i taką będę ją 
pamiętał już zawsze” - Robert Dziadul 
zwany Dziadkiem.

„Są pożegnania, na które nigdy nie bę-
dziemy gotowi. Są słowa, które zawsze 
wywoływać będą morze łez. I są takie 
osoby na myśli, o których zawsze zasypie 
nas lawina wspomnień. I taką właśnie 
osobą jest dla mnie moja przyjaciółka 
że szkolnych lat - Ania. Byłyśmy nie-
rozłączne od momentu, gdy usiadłyśmy 
w jednej ławce w szkole  SP nr 1 im. 
Janusza Korczaka  (klasa I C). Zawsze 
razem,  w szkole i poza nią. Pamiętam 
jak tęskniłam za nią,  gdy dłużej się nie 
widziałyśmy. I tak ani się nie spostrzegły-
śmy jak zostałyśmy uczennicami LO w 
Lubsku. I znowu klasa I c. Najpiękniej-
szy okres naszego nastoletniego życia i 
znowu nierozłączne - Mała z Dużą. Ania 
była zawsze uśmiechnięta, życzliwa dla 
wszystkich - dusza towarzystwa. Bardzo 
dobra uczennica. Dla mnie była niedości-
głym wzorem polonistycznym. Zawsze 
miała lekkie pióro. Teraz z perspektywy 
czasu wiem, że nie mogłam dorównać 
późniejszej Pani Profesor - uwielbianej 
przez swoich uczniów. Czas studiów roz-

dzielił nas - inne miasta, inne zaintereso-
wania, inni ludzie. Zawsze jednak widzę 
nas szczęśliwe i uśmiechnięte - lekko już 
spóźnione, biegnące do liceum, jeszcze 
po drugiej stronie rzeki słychać było głos 
dyrektora (Roman Kowalczyk), stojące-
go przy drzwiach sekretariatu wymownie 
spoglądającego na zegarek: 
Czerniawska i Krajewska znowu spóź-
nienie...już dawno po dzwonku. Aniu, 
tym razem odeszłaś za wcześnie. Zawsze 
będziesz w mojej pamięci, chociaż Twój 
ostatni dzwonek już przebrzmiał” - Ma-
rzena Witkowska (Krajewska) znana 
jako Krajecha.

„Na zawsze pozostanie w naszej pamięci 
jej niewysoka postać, kręcone, niesforne 
loki i zawsze uśmiechnięta od ucha do 
ucha buzia. Zawsze energiczna, pełna 
zapału, otwarta na drugiego człowieka. 
Z Lubskiem związana prawie przez całe 
swoje życie. W „ogólniaku” wyróżniała 
się stylem. Uwielbiała nosić długie do 
ziemi spódnice w stylu „dzieci kwiaty” 
oraz słuchać „Dżem-u”. Miała oryginal-
ne i niepowtarzalne poczucie humoru. 
Czytała wiele książek, recytowała wier-
sze. Bardzo wrażliwa i niepoprawna 
romantyczka. Typowa humanistka, co 
miało wyraz w jej próbach pisarskich już 
w liceum, a później zaowocowało w pra-
cy przy redagowaniu gazety. Jej odejście 
jest dla nas ogromną stratą, nie potrafimy 
tego zrozumieć i się z tym pogodzić. Ale 
w pamięci naszej pozostanie zawsze jej 
uśmiech i radość życia” -  Renata Dzie-
dzińska (Pucia).

„Była pogodną osobą, zawsze uśmiech-
nięta, wspierała dobrym słowem, ambit-
na, koleżeńska. Zawsze będzie w mojej 
pamięci” - Zbigniew Czarny (Bolek)

„Ania, Czerniacha - wspaniała kole-
żanka, zawsze z szerokim uśmiechem i 
otwartym sercem dla wszystkich. Nigdy 
nie odmówiła pomocy. Wrodzony talent 
humanistyczny. Świetnie grała na gitarze. 
Cały czas ją widzę w kręconych włosach 
i długiej spódnicy - jej nieodłączny 
atrybut. Dusza towarzystwa. Wiele 
wspólnych imprez nad Zalewem, w 
górach (Świeradów ) czy tak po prostu 
jedna z licznych domówek. Po latach 
Moja Szefowa w Magazynie Lubskim 
(do którego mocno Anię namawiałem - z 
sukcesem!)” - Irek (Gucio) Gumienny. 

Opr. I. G.

WSPOMNIENIE
O ANI ROSIŃSKIEJ
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Wigilia Sołecka w Sołectwie Lutol & Janowice już za nami. 
Jest to tradycja, którą rok do roku pielęgnujemy. Podczas 
uroczystości obecny był ksiądz  proboszcz Adam Firak 
z Parafii Górzyn, który wprowadził nas w klimat świąt 
przez modlitwę i uczestniczył razem z mieszkańcami w 
wieczerzy. Wigilijne potrawy, które królowały na stole to 
krokiety z kapustą i grzybami, uszka, znane mieszkańcom 
Gminy pierogi lutolskie, ale też barszcz, sałatki, domowe 
ciasta i wiele, wiele innych potraw. Dziękujemy bardzo za 
obecność mieszkańcom i wspólne kolędowanie, a także 
za całą realizację - w tym za wykonanie przepysznych 
potraw wigilijnych, przygotowanych przez Koło Gospodyń 
Wiejskich w Lutolu i Stowarzyszeniu "Uśmiechnij się i za 
słodkie upominki. 

Bartek

PONIEDZIAŁEK 24.01.2022
BCK - Oddział dla dzieci – zabawy 
plastyczne ph. „Chatka z piernika”
W programie 11:00 – 13:00: 
• wykonanie papierowych pierniczków 
i innych słodyczy z chatki Baby Jagi.
• ozdabianie chatki papierowymi „ła-
kociami”.
• bajkowe zagadki.

WTOREK 25.01.2022
Galeria Artystyczna "Mała" w budynku 
Centrum Kultury
• 10:00 – 12:00 Karaoke dla dzieci 
od lat 7.
Filia BCK w Białkowie – 12:00 – 14:00 
Spotkanie ph. „ Zimowe pejzaże” 
• wykonywanie rysunków z pasty do 
zębów,
• wystawka prac, 
• malowanki, gry planszowe.
Filia BCK w Górzynie – 11:00 – 13:00 

Spotkanie ph. ,, Tajemnicze wyrazy 
i hasła"
• zabawa w kalambury (rywalizacja w 
grupach polegająca na odgadywaniu 
wyrazów i haseł przedstawionych w 
formie pantomimy, bądź rysunku.

ŚRODA 26.01.2022
BCK - Oddział dla dzieci – zabawy 
plastyczne ph. „W baśniowym zam-
czysku”
W programie 11:00 – 13:00: 
• zaprojektowanie i wykonanie z papie-
rowych rolek pałacu Królowej Śniegu 
lub zamku Królewny Śnieżki.
• rozwiązywanie quizów i zagadek o 
tematyce zimowej.

CZWARTEK 27.01.2022
BCK - Czytelnia Internetowa – filmo-
wy czwartek
W programie 10:00 – 13:00:

• projekcja bajki (do wyboru),
• quiz tematyczny.

FB Górzyn – 11:00 – 13:00 „W krainie 
Pani Zimy”
• czytanie zimowych opowieści i 
wierszy,
• zagadki ukryte w zimowych soplach.

PIĄTEK 28.01.2022
Galeria Artystyczna "Mała" w budynku 
Centrum Kultury
• 10:00 – 12:00 - Karaoke dla dzieci 
od lat 7.

FB Białków – 12:00 – 14:00 Spotkanie 
ph. „Niech żyje bal!” 
• konkursy, gry, zabawy,
• wykonywanie maseczek karnawa-
łowych,
• zabawa w grę „Twister” i z chustą 
Klanza. 

*
W Oddziale dla dzieci i Czytelni Inter-
netowej w okresie ferii zimowych zaję-
cia prowadzone będą dla 12 osobowej 
grupy dzieci, których udział wcześniej 
zgłoszony zostanie telefonicznie pod nr 
609-943-366 lub pocztą elektronicz-
ną biblioteka@lubsko.pl Z powodu 

epidemii koronawirusa COVID-19 w 
okresie ferii w oddziałach bibliotecz-
nych obowiązywać będą określone 
zasady zachowania bezpieczeństwa. Po 
zdezynfekowaniu rąk i zajęciu wyzna-
czonych miejsc, dzieci będą mogły na 
czas zabaw zrezygnować z maseczek.

W wyniku pożaru 11 grudnia 2021 
roku rodzina z Chocimka straciła w 
dużej części swój dobytek. Spalił 
się także dach. To wielka tragedia, a 
bliskość Świąt tylko ją potęgowała. 
Jednak znaleźli się ludzie, firmy, 
instytucje, które nie pozostały obo-
jętne na ludzką krzywdę i pomogły. Z 
cenną pomocą przyszła firma Dachy 
Łobodziec - Jan, Dawid, Michał Ło-
bodziec z Tucholi Żarskiej, która w 
ciągu jednego dnia wymieniła uszko-
dzony dach. Prace przebiegły bardzo 
sprawnie. Przy tym zadaniu pomogli 
również: Pan Grzegorz Dziurzyński 
z Tucholi Żarskiej, który zasponso-
rował drewno na więźbę oraz firma 
Woba Dachy Dominik Baranowski 
Żagań, która przekazała część ma-
teriałów. Pomogła także gminna 
spółka PGKiM w Lubsku Sp. z o.o., 
która podstawiła kontener, by usunąć 
pozostałości ze spalonego dachu. Z 
kolei gruz wywiózł prowadzący w 
Mirkowicach firmę transportową Pan 
Leszek Kołodziejczyk. Dużą pomocą 
był zakup okien przez Pana Grzegorza 
Dekę z Lubska oraz ich montaż przez 
Pana Jana Mytysia z Dłużka. Pomo-
cy poszkodowanej rodzinie udzielił 
również Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Lubsku. Ta 
ciężka i smutna historia poszkodo-
wanej rodziny z Chocimka pokazała, 
jak ludzie potrafią pięknie jednoczyć 
się w pomocy. 

M.K.

 LUDZIE,  WYDARZENIA  LUDZI E,  WYDARZENI A 

Kolejny bal już za rok

Oto długa lista sukcesów - 15 wyjazdów, 
a w tym 38 nowych miejsc i szczęśli-
wych chwil, których doświadczyliśmy 
z gośćmi naszych wycieczek oraz 
jeden „skasowany” przez obostrzenia 
plan – Żagań.
Marzec 2021 – Drzonów – Lubuskie 
Muzeum Wojskowe, Świdnica – Mu-
zeum Archeologiczne Środkowego 
Nadodrza, a także świdnickie schrony; 
maj 2021 (dwie wycieczki ) Majówka w 
Kliczkowie i Brożek – Zasieki obchody 
zakończenia II Wojny Światowej; czer-
wiec 2021 (dwie wycieczki ) - Wolsztyn, 
Rakoniewice, Gniezno, Pobiedziska, 
Poznań, jak również Wieża Sky Walk 
w Świeradowie Zdroju, Zamek Gryf w 
Proszówce, Muzeum Kargula i Pawla-
ka w Lubomierzu, Zamek w Świeciu 
i Zamek Czocha z Kuźnią Smaków; 
lipiec 2021 (3 wyjazdy) – Kożuchów, 
Rydzyna, Leszno, następnie Brenno i 
wycieczka zorganizowana dla dzieci 
– atrakcje Zielonej Góry – Muzeum 
Wojska Polskiego, Park Trampolin 
Skokoloco wraz z Mini Zoo; sierpień 
2021 (3 wycieczki) - dla dzieci – zabytki 
Lubska oraz Pałac Książęcy w Żaganiu 
wraz z ogrodami, Wioska Indiańska w 
Ostaszowie oraz jazda konna w Lipin-
kach Łużyckich i Karpacz - 3 urodziny 

założenia grupy DUKAT; wrzesień 
2021; trzydniowa wycieczka do Trój-
miasta – Malbork, Gdańsk, Sopot, 
Gdynia; październik 2021 – Dożynki 
w Łomnicy – Siedlęcin, Perła Zachodu, 
Łomnica, Wojanów, Cieplice; listopad 
2021 – „Andrzejki” - w Lubskim Domu 
Kultury (obecnie BCK); grudzień 2021 
– Sylwester 2021, (Żagań – znów mu-
sieliśmy przełożyć....).
Wraz z początkiem sezonu turystyczne-
go wracamy z nową porcją pomysłów 
a jest ich sporo! Zdradzamy nasz nowy 
program, który planujemy zaoferować 
wszystkim wycieczkowiczom:  Ża-
gań - pałac, opactwo, stalag; Kopalnia 
Złota w Złotoryi, Uniejowice - Muzeum 
Armii Radzieckiej i Ludowego Wojska 
Polskiego, Zamek Grodziec; Kamieniec 
Ząbkowicki – zamek; Szlak Drewnia-
nych Kościołów; poznajemy lubuskie 
- Dobiegniew, Strzelce Krajeńskie, 
Skwierzyna, Wielisławice; Szlakiem 
Orlich Gniazd; Zakopane; Łódź; War-
szawa i wciąż w marzeniach .... Peters-
burg. Zapraszamy do polubienia naszej 
strony fb „DUKAT I Dookoła Świata”, 
do oglądania bogatych fotorelacji i 
serdecznie zapraszamy na wycieczki z 
DUKAT-em! 

BK

Grupa sylwestrowych uczestników

Bal karnawałowy
Bal karnawałowy dla  przedszkolaków 
to dzień niezwykły, często wyczekiwany 
przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo 
lubianą przez dzieci, dostarczającą im 
wielu przeżyć i radości. Tak też było 
w dniu 14 stycznia w Przedszkolu nr 3 
w Lubsku, gdzie odbył się wielki Bal 
Karnawałowy. Przedszkolaki z dumą 
prezentowały bajeczne stroje. Z wielką 

ochotą uczestniczyły  w tańcach, za-
bawach i konkursach prowadzonych 
przez nauczycielki grup. Na twarzach 
wszystkich malował się uśmiech, który 
nie znikał mimo chwilowego zmęczenia. 
Bal był okazją do zintegrowania dzieci i 
pozostawił wiele niesamowitych wrażeń. 
Następny bal już za rok!

red. 

DUKAT-owe podsumowanie 
starego roku i plany na 2022 r.

Pomoc udzielona z odruchu serca

Poszkodowanej rodzinie z Chocimka pomogło wielu ludzi, firm i instytucji. 
Trzeba pomagać, ale trzeba zadbać o to, by to była mądra i skuteczna pomoc, 
taka, która rozwiąże jakiś, choćby mały problem poszkodowanych. Tym razem 

pomoc przyszła szybko i okazała się skuteczna

Boże Narodzenie to piękne, radosne 
święta. Z tej okazji w Klubie odbyło 
się spotkanie opłatkowe, w którym 
uczestniczyli zaproszeni goście i 
seniorzy. Ksiądz kanonik Marian 
Bumbul wprowadził seniorów w 
atmosferę świąt. Zespół Barwy przy 
akompaniamencie Czesława Ceglarza 
pomagał seniorom, śpiewając kolędy. 
Elżbieta Haściło - Naczelnik Wy-
działu Edukacji i Spraw Społecznych 
oraz Wioletta Kuźmińska - Dyrektor 
Domu Pomocy Społecznej złożyły 
seniorom świąteczne i noworoczne 
życzenia. Na zakończenie spotkania 
przybył Mikołaj z prezentami, a 
Diabeł rozbawił towarzystwo. Nowy 
Rok przywitali seniorzy na balu w 
restauracji Okaryna. Tańce, śpiewy 
i humory dopisywały do końca balu.

Red. Zabawa Karnawałowa

Z życia Stowarzyszenia 
Klubu Seniora w Lubsku

FERIE Z BIBLIOTEKĄ – CENTRUM 
KULTURY IM. JANA RAKA W LUBSKU

WIGILIA
W LUTOLU

Wigilia w Lutolu to już tradycja

10 stycznia 2022 roku Burmistrz Lubska 
Janusz Dudojć gościł u siebie Prezesa 
Koła Pszczelarzy w Lubsku Tadeusza 
Zająca oraz jego Zastępcę Edwarda 
Gregorowicza. W spotkaniu uczestni-
czył również Dyrektor Biblioteki-Cen-
trum Kultury im. Jana Raka w Lubsku 

Paweł Skrzypczyński. 29 stycznia br. 
Koło planuje organizację szkolenia pod 
hasłem: „Cały rok w pasiece - podsta-
wowe prace. Hodowla matek na własne 
potrzeby - warunkiem utrzymania cech 
przydatnych w lokalnym środowisku”. 
Poniedziałkowe spotkanie stało się oka-

zją do omówienia spraw organizacyjno-
-technicznych tego wydarzenia. Dysku-
towano również o: wzajemnej korelacji 
działań pszczelarzy, rolników, leśników, 
przyrodników, wpływie ekosystemu, 
gospodarki wodnej, w tym melioracji 
na przyrodę, właściwościach miodu, 

sposobie jego produkcji. Lubskie Koło 
Pszczelarzy działa bardzo aktywnie w 
zakresie edukacji dzieci, młodzieży i 
dorosłych, prowadząc żywe lekcje przy-
rody w szkołach i przedszkolach, a także 
uczestnicząc w festynach, imprezach 
plenerowych. Już zapowiadają realiza-

cję kolejnych pomysłów. Pszczelarze i 
samorządowcy zadeklarowali gotowość 
i chęć współpracy w zakresie krzewie-
nia wiedzy i edukacji przyrodniczej, a 
także zaszczepiania w ludziach pasji do 
pszczelarstwa. 

M.K.

Tadeusz Zając i Edward Gregorowicz pasjonują się pszczelarstwem od wielu lat. Praca z 
pszczołami, prowadzenie pasieki wymagają wiedzy i doświadczenia. Jak mówią, jest to niekiedy 

ciężkie zajęcie – jednak dające dużą satysfakcję.

Lubskie Koło Pszczelarzy działa bardzo aktywnie i zawsze chętnie włącza się we wszelkie 
przyrodniczo-edukacyjne inicjatywy. Dla członków Koła pszczelarstwo jest nie tylko pasją,  

ale i misją.

Pszczelarstwo to pasja i misja

Ksiądz kanonik Marian Bumbul z zespołem Barwy Mikołaj ze świtą
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W styczniu mija 53. 
rocznica aktu podpalenia 
się Jana Palacha na Placu 
Wacława w Pradze, który 
protestował przeciwko 
interwencji wojsk Układu 
Warszawskiego na 
Czechosłowację.

 W latach 60- tych w Czechosłowacji 
zaczęły stopniowo narastać głosy kry-
tyczne wobec rządu komunistycznego, 
nawet w obrębie rządzącej partii komu-
nistycznej. Ich powodem był przede 
wszystkim kryzys społeczny i gospo-
darczy, który coraz bardziej ogarniał 
Czechosłowację na skutek zniszczenia 
gospodarki rynkowej po 1948 roku. Na 
Słowacji dochodziły do tego napięcia 
na tle narodowościowym, spowodowa-
ne centralistyczną polityką i zawęża-
niem uprawnień organów słowackich. 
Wśród słowackich komunistów dużą 
popularnością cieszył się Gustáv Husák 
(1913 - 1991), który w latach 50-tych 
podobnie jak Władysław Gomułka, był 
oskarżony o odchylenie prawicowo - 
nacjonalistyczne i więziony. Ideologia 
komunistyczna coraz bardziej nie przy-
stawała też do zmian społecznych i 
bujnego rozwoju życia kulturalnego, 
zwłaszcza nowego kina czeskiego i 
importowanych z Zachodu nowych 
prądów w kulturze młodzieżowej m.in. 
muzyki bigbitowej i ruchu hippisow-
skiego. W coraz większej opozycji do 
rządu byli pisarze. Już na początku lat 
60 – tych na kongresie pisarzy wezwano 
do uznania znaczenia twórczości Franza 
Kafki, do tej pory wyklętego przez 
ideologów komunistycznych. Tubą 
nowych prądów stało się czasopismo 
literackie „Literární Noviny” o dużym 
jak na Czechosłowację nakładzie 
140.000 egzemplarzy, którego delegaci 
na IV zjeździe Związku Pisarzy Czecho-
słowackich w czerwcu 1967 roku skry-
tykowali nie tylko osobę rządzącego 
krajem komunisty Antonina Novotnego 
(1904 - 1975), ale cały okres 20 lat od 
przejęcia władzy przez komunistów. 
Wszystkie te wydarzenia i zaostrzająca 
się walka pomiędzy dogmatycznymi i 
reformatorskimi kręgami w partii do-
prowadziły wreszcie do zmiany na sta-
nowisku I sekretarza KC KPCz, do 
której doszło na posiedzeniu KC KPCz 
4 stycznia 1968 roku Od 5 stycznia 1968 

roku nowym przywódcą KPCz został z 
poparciem Leonida Breżniewa (1906 - 
1982) dotychczasowy pierwszy sekre-
tarz Komitetu Centralnego Komuni-
stycznej Partii Słowacji Alexander 
Dubček (1921 - 1992). Novotný na razie 
zachował mniej ważne stanowisko 
prezydenta państwa. Już po kilku tygo-
dniach stało się jasne, że rezultatem tych 
wewnątrz partyjnych walk będą głębo-
kie zmiany nie tylko w partii, lecz w 
całym społeczeństwie. W przemówieniu 
wygłoszonym w lutym w 20. rocznicę 
przewrotu komunistycznego Dubček 
ogłosił konieczność zmian w życiu 
społecznym i gospodarczym kraju i 
przyznał, że w rządach partii komuni-
stycznej dochodziło do wypaczeń. 
Również inni czołowi działacze komu-
nistyczni i ludzie kultury m.in. Josef 
Smrkovský, Gustáv Husák, Zdeněk 
Mlynář, Eduard Goldstücker zaczęli 
publicznie krytykować swoich poprzed-
ników. Doprowadziło to do coraz śmiel-
szego poruszania tematów białych plam 
w powojennej historii Czechosłowacji, 
a także problemów współczesności w 
mediach. W marcu 1968 roku pod naci-
skiem opinii publicznej Novotný ustąpił 
ze stanowiska prezydenta Czechosłowa-
cji, w jego miejsce 30 marca 1968 roku 
Zgromadzenie Narodowe wybrało bo-
hatera wojennego Ludvíka Svobodę 
(1895 - 1979). Chociaż reformy „Pra-
skiej Wiosny” zostały zainicjowane 
przez warstwę rządzącą, zostały szybko 

podchwycone przez ogół społeczeń-
stwa. Organizowano demonstracje i 
spotkania, domagano się większej 
wolności dla wyznań religijnych i partii 
niekomunistycznych, pod naciskiem 
społeczeństwa otwarto granice, zreha-
bilitowano też osoby bezprawnie skaza-
ne po 1948 roku. Pod koniec marca w 
Pradze założono Klub 231 (K 231), 
którego nazwa pochodziła od pozycji, 
pod którą w Dzienniku Ustaw w 1948 
roku opublikowano ustawę o ochronie 
państwa, w oparciu o którą wytaczano 
procesy przeciwnikom politycznym. 
Klub stawiał sobie za zadanie obronę 
interesów byłych więźniów politycz-
nych i dążenie do ich jak najszybszej 
rehabilitacji. Komitety Klubu działały 
w całej Czechosłowacji, chęć członko-
stwa w nim zgłosiło 80.000 osób. Cała 
ta sytuacja pogłębiła zaniepokojenie 
Związku Radzieckiego. W nocy z 20 na 
21 sierpnia 1968 roku wojska Związku 
Radzieckiego, Polski, Węgier, Bułgarii 
i NRD wkroczyły na terytorium Cze-
chosłowacji. W pierwszym rzucie inwa-
zji wzięło udział od 200 do 250 tys. 
żołnierzy i około 4200 czołgów. Wśród 
nich znalazły się jednostki 2 Armii WP, 
które liczyły 26 tys. żołnierzy, 600 
czołgów, 450 dział i 3 tys. samochodów. 
Okupowały obszar to 20 tys. km ². W 
tym czasie w Pradze społeczeństwo 
spontanicznie organizowało manifesta-
cje i bierny opór przeciwko inwazji. 
Deklaracje potępiające obcą interwencje 
wydawały najwyższe organy władz 
państwowych i partyjnych, zakłady 
pracy, a także różnego rodzaju organi-
zacje i stowarzyszenia. Sporadycznie 
dochodziło także do starć ulicznych z 
wojskami okupacyjnymi. Były ofiary. 
W sumie wojska biorące udział w inter-
wencji spowodowały śmierć 90 osób, 
głownie w Pradze. Ponad 800 osób 
zostało rannych, w tym ponad 300 
ciężko. Postawa czechosłowackiego 
społeczeństwa oraz przywódców partyj-
nych i państwowych uniemożliwiła 
władzom sowieckim stworzenie „rządu 
robotniczo - chłopskiego”, który byłby 
całkowicie uległy Moskwie. W tej sytu-
acji na Kremlu podjęto negocjacje z 
przewiezionymi tam politykami czecho-
słowackimi i przybyłą do Moskwy de-
legacją z prezydentem Svobodą. W 
wyniku rozmów trwających od 23 do 
26 sierpnia 1968 roku strona czechosło-
wacka zmuszona została szantażem i 
groźbami do ustępstw. Wobec zwolen-
ników „Praskiej Wiosny” władze stoso-
wały represje, wszystkich zaangażowa-
nych w proces demokratyzacji życia 
publicznego wyrzucano z pracy. Dzie-
siątki tysięcy Czechów i Słowaków 
wyemigrowało. Warto w tym miejscu 
przypomnieć, że w proteście przeciwko 
inwazji wojsk Układu Warszawskiego 
na Czechosłowację 8 września 1968 
roku w czasie uroczystości dożynko-
wych na Stadionie X – lecia w Warsza-
wie podpalił się Ryszard Siwiec (1909 
- 1968) filozof i księgowy z Przemyśla, 
w obecności przywódców Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej, dyplo-
matów i 100 tysięcy widzów, w wyniku 
odniesionych obrażeń zmarł po kilku 
dniach. Były żołnierz Armii Krajowej 
tuż przed podpaleniem rozwinął flagę 
biało - czerwoną z napisem „za naszą i 
waszą wolność”. W liście pożegnalnym 

do żony napisał: „Kochana Marysiu, nie 
płacz. Szkoda sił, a będą ci potrzebne. 
Jestem pewny, że to dla tej chwili żyłem 
60 lat. Wybacz, nie można było inaczej. 
Po to, żeby nie zginęła prawda, człowie-
czeństwo, wolność ginę, a to mniejsze 
zło niż śmierć milionów. Nie przyjeż-
dżaj do Warszawy. Mnie już nikt nic nie 
pomoże. Dojeżdżamy do Warszawy, 
pisze w pociągu, dlatego krzywo. Jest 
mi tak dobrze, czuję spokój wewnętrzny 
jak nigdy w życiu”. Podobne dramatycz-
ne protesty przeciwko interwencji wojsk 
Układu Warszawskiego miały miejsce 
w Czechosłowacji. 16 stycznia 1969 
roku o godz. 16-tej Jan Palach dokonał 
aktu samospalenia przed Muzeum Na-
rodowym na placu Wacława w Pradze. 
Zmarł 3 dni później – 19 stycznia 1969 
roku o 3.15 w wyniku odniesionych 
poparzeń (85% ciała) w specjalistycznej 
klinice oparzeniowej przy ulicy Le-
gère’a. Rzeźbiarz Olbram Zoubek (1926 
- 2017) zdjął potajemnie jego maskę 
pośmiertną, której odlew zaniesiono 
następnego dnia na plac Wacława. 25 
stycznia 1969 roku wielotysięczna 
procesja pogrzebowa na cmentarz Ol-
szański przerodziła się w wielki protest 
przeciwko okupacji. Jej uczestnicy byli 
potem prześladowani przez tajną policję 

StB, która fotografowała i nagrywała jej 
przebieg. W październiku 1973 roku 
szczątki Palacha ekshumowano, skre-
mowano i przeniesiono na cmentarz w 
rodzinnym mieście Všetaty. Po „Aksa-
mitnej Rewolucji” w miejscu przy 
Muzeum Narodowym, gdzie podpalił 
się Jan Palach został wmurowanym 
brązowy krzyż. W 1990 roku jego 
szczątki powróciły na cmentarz Olszań-
ski, a rok później on sam został po-
śmiertnie odznaczony najwyższym 
czeskim odznaczeniem, orderem 
Tomáša Garrigue’a Masaryka. W liście 
pożegnalnym Jan Palach napisał: „Ze 
względu na to, że nasze narody znalazły 
się na krawędzi beznadziei, zdecydowa-
liśmy się wyrazić swój protest i obudzić 
naród tej ziemi. Nasza grupa złożona 
jest z ochotników, zdecydowanych 
spalić się dla naszej sprawy. Ja miałem 
honor wylosować nr 1 i uzyskałem 
prawo napisania pierwszych listów, a 
także wystąpić jako pierwsza pochod-
nia. Mój czyn ma sens, ale nikt nie po-
winien go naśladować. Studenci powin-
ni zachować życie, aby spełnić jego cele, 
by mogli żywi wesprzeć walkę”. Po 
śmierci Jana Palacha rektor Uniwersytet 
Komeńskiego w Bratysław dr Bohuslav 
Camber napisał do władz Uniwersytetu 
Karola w Pradze: „W imieniu profeso-
rów i pracowników Uniwersytetu Ko-
meńskiego w Bratysławie i w imieniu 
swoim, z głębokim wzruszeniem i żalem 
składam wam kondolencje z powodu 
tragicznego zgonu waszego słuchacza, 
Jana Palacha. Wierzę, że dziedzictwo 
jego czynu zostanie w pamięci naszych 
narodów i zapisze się do historii jako 
jasna strona czystej miłości naszej mło-
dzieży do ojczyzny". Dzień po samo-
spaleniu grupa studentów wśród nich 
Jan Zajíc rozpoczęła pod pomnikiem św. 
Wacława przerwany w dniu pogrzebu 
protest głodowy, domagając się realiza-
cji postulatów zmarłego. Nazajutrz po 
zgonie Jana na placu Wacława zgroma-
dziła się manifestacja, która przeszła na 
Uniwersytet, gdzie zegary na Wydziale 
Filozofii zostały zatrzymane na godzinie 
3.15. Na czele szli studenci z transpa-
rentem „Pozostaniemy wierni”.

Krzysztof Kowsz
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 Wędrowanie  „Szlakiem słynnych  postaci”

ŚLADAMI "CZŁOWIEKA POCHODNI" - JANA PALACHA

W 2009 roku przed Gimnazjum 
w Mielniku do którego uczęszczał Jan 

Palach postawiono  pomnik 
w kształcie „Ludzkiej pochodni”Dom rodzinny Jana Palacha we Všetatach koło Mielnika

W nocy z 20 na 21 sierpnia 1968 roku wojska Związku Radzieckiego, Polski, 
Węgier, Bułgarii i NRD wkroczyły na terytorium Czechosłowacji. Na zdjęciu 

czołgi radzieckie na Placu św. Wacława w Pradze

Jan Palach protestując przeciwko 
agresji wojsk Układu Warszawskiego

na Czechosłowację i powszechnej 
apatii czeskiego społeczeństwa

dokonał aktu samospalenia przed 
Muzeum Narodowym na placu 

Wacława w Pradze

 LUDZIE,  WYDARZENIA 

Figurki prezentowały się urokliwie oraz zupełnie profesjonalnie.
Grudniowe zajęcia pod okiem Pana Krzysztofa Kasowskiego były interesujące i bardzo pożyteczne. Seniorzy 

samodzielnie wykonali ceramiczne anioły, które pomalowali szkliwem.

Grudniowe wieści
z Klubu Senior +
W miesiącu grudniu seniorzy z Klubu 
Senior + w Lubsku swoją energię spo-
żytkowali jak zwykle owocnie. Były 
warsztaty ceramiczne, plastyczne, 
psychologiczne, ćwiczenia i gra w krę-

gle. Była również integracja podczas 
Jarmarku Bożonarodzeniowego oraz 
klubowej wigilii.

M.K.

NIECODZIENNA WYSTAWA NIECODZIENNA WYSTAWA 
PAJĄKÓW W LUBSKUPAJĄKÓW W LUBSKU

Organizatorem wystawy była
Biblioteka-Centrum Kultury

im. Jana Raka w Lubsku

Wystawa pająków i skorpionów w Bi-
bliotece-Centrum Kultury im. Jana Raka 
w Lubsku cieszyła się bardzo dużym 
zainteresowaniem. Ekspozycja była 
czynna od 3 do 9 stycznia 2022 roku i 
zgromadziła liczne grono odwiedzają-
cych. Na wystawie można było zobaczyć 
ponad 35 żywych okazów, a wśród nich 
m.in. jednego z najniebezpieczniejszych 
pająków świata - czarną wdowę, jak 
również jednego z największych gatun-
ków ptasznika oraz zmieniające kolor 
skorpiony. O każdej pełnej godzinie 
opiekun dokonywał pokazu skorpiona i 
pająka, opowiadał ciekawostki ze świata 
pajęczaków oraz odpowiadał na zadawa-
ne pytania. Śmiałkowie mogli potrzymać 
niegroźnego ptasznika na ręce, a znalazło 
się ich całkiem sporo – w różnym wieku. 
To pierwsza taka wystawa w Lubsku. 
Pomysł okazał się trafiony w dziesiątkę.

M.K. Wiele ludzi odczuwa paniczny strach przed pająkami. Niektórym udało się go choć w części przełamać.
Dzieci – w swojej chęci doświadczenia obcowania z pająkiem najczęściej kierowały się ciekawością poznawania.
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 Wędrowanie  „Szlakiem słynnych  postaci”  Wędrowanie  „Szlakiem słynnych  postaci”

ŚLADAMI ZAŁOŻYCIELA KOŁA PTTK „WŁÓCZĘGA” 
W JASIENIU - JÓZEFA CHŁOPECKIEGO

ŚLADAMI PRZYWÓDCY ZIELONOGÓRSKIEJ 
POLONII - KAZIMIERZA LISOWSKIEGO

 H I STORI A 

Józef Chłopecki urodził się 17. 03. 
1894 roku w Kamieńcu Podolskim, 
wówczas w Cesarstwie Rosyjskim, 
później po odzyskaniu niepodległości 
miasto to znajdowało się w wojewódz-
twie wołyńskim, stolica okręgu podol-
skiego. Jego ojciec Adolf był lekarzem, 
po I wojnie światowej w latach 20 - 
tych ojciec dostał pracę w wojewódz-
twie wileńskim (obecna Litwa). Tam 
też Józef Chłopecki poznał swoją 
przyszłą żonę z którą wziął ślub. Jednak 
małżeństwo to nie trwało długo. 
Chłopecki rozwiódł się z żoną,  mał-
żeństwo nie posiadło dzieci. Jeszcze 
mieszkając w województwie wileń-
skim, Chłopecki związał się z babką 
Andrzeja Czerwińskiego (wieloletnie-
go członka koła PTTK „Włóczęga” w 
Jasieniu), kiedy rodzina Czerwińskich 
została skazana na wywózkę na Sybe-
rię, Józef Chłopecki  dobrowolnie udał 
się wraz z nią na „Nieludzką ziemię”. 
Na Syberii pracował przy wyrębie lasu.  
W 1944 roku postanowił wstąpić do I 
Armii Wojska Polskiego i w jej szere-
gach przeszedł cały szlak bojowy, aż 
do Berlina. Za swoją odwagę i ofiar-
ność w walce został odznaczony m.in. 
Odznaką Grunwaldzką i Medalem za 
Warszawę. W maju 1945 roku wracając 
z pod Berlina, osiedlił się w Jasieniu, 
był pierwszym z osadników jasień-
skich. Zamieszkał wówczas przy dzi-
siejszej ulicy Lisiej 2, niedaleko Wieży 
Flöthera, oprócz tego domu zajął 
jeszcze cztery inne budynki, przy ulicy 
Kolejowej, w których mieszkała jego 
rodzina, którą sprowadził na Ziemie 
Odzyskane. W jednym z budynków 
urządził harcówkę, dla potrzeb Jasień-
skiej Drużyny Harcerskiej, którą zało-
żył jeszcze w 1945 roku. W grudniu 
1945 roku do Jasienia przyjechała jego 
siostra Maria Mienkinia, która z nim 
zamieszkała. Siostra była uzdolniona 
poetycko, pisała wiersze i wydawała je 
na łamach różnych gazet.  W Jasieniu 
rodzeństwo Chłopeckich prowadziło 
gospodarstwo ogrodnicze. W 1958 
roku Józef Chłopecki będąc pasjona-
tem turystyki górskiej i pieszej założył 
Koło PTTK „Włóczęga” w Jasieniu 
zarazem  był on propagatorem ruchu 
turystyczno – krajoznawczego w śro-
dowisku lokalnym. Działając pod 
pseudonimem „Mahomet”, „Dziadek”, 
„Stary Wataszka” przyczynił się w 
dużym stopniu do rozwoju turystki w 
województwie lubuskim. Członkowie 
Koło PTTK „Włóczęga” w Jasieniu 
byli bardzo aktywni od początku ist-
nienia Koła: brali udział w wyprawie 
do Wielkopolskiego Parku Narodowe-
go, Lubuskiego Regionu Autochtonów 
oraz w Ogólnopolskim Nizinnym 
Rajdzie Turystycznym. W latach 60 - 
tych odbywały się Rajdy Rowerowe 
pod hasłem „Przez Ziemię Lubuska”, 
oraz „Po Polsce Północnej”, między 
innymi na trasach: Jasień, Świnoujście, 
Augustów, Kamień Pomorski. W latach 
70 - tych organizowano wycieczki do 
byłych krajów socjalistycznych, rajdy 
rowerowe na Węgry i do NRD, obozy 
wędrowne w Bułgarii. W tym okresie 
Koło „Włóczęga” stało się widocznym 
ośrodkiem Turystyki kolarskiej w by-

łym województwie zielonogórskim. 
Ówczesny prezes koła  Edward Rud-
nicki  objął funkcje Przewodniczącego 
Wojewódzkiej Komisji Turystyki Ko-
larskiej. W latach 80 - tych oprócz 
cyklicznych rajdów pieszych po naj-
bliższej okolicy i rajdów rowerowych 
po województwie, dominowały wypra-
wy górskie, głównie w Sudety. Z tych 
lat głęboko w pamięci członków koła 
zapisała się wyprawa górska na Kaukaz 
i Krym. Członków koła zafascynowa-
ły również spływy kajakowe. Pierwszy 
z nich biegł nurtem rzeki Lubszy na 
odcinku z Lubska do Gubina. W 1995 
roku odbył się spływ rzeką z Lipinek 
Łużyckich do Jasienia. Od 1960 roku 
jasieńskie koło „Włóczęga” należało 
do Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno - Krajoznawczego w 
Lubsku W 1991 roku występowało 
koło terenowe Oddziału Miejskiego w 
Zielonej Górze, z  kolei od  2000 roku  
jest jednym z kół oddziału Żarskiego  
PTTK.  Dziś  Koło „Włóczęga” liczy 
przeszło 30 członków oraz sporą grupę 
oraz sporą grupę sympatyków. Są to 
przedstawiciele różnych grup, kręgów 
społecznościowych i pokoleniowych. 
Głównym celem jest turystyka krajo-
znawcza czyli turystyka górska, rowe-
rowa i piesza. Sezon turystyczny roz-
poczyna spotkanie organizowane co-
rocznie 1 stycznia na 15 południku 
między Lubskiem a Jasieniem. Dzięki 
byłej burmistrz Jasienia Jadwidze 
Smolnickiej w 2001 roku koło uzyska-
ło miejsce na swoją siedzibę. Jest nią 
nieczynna wieża ciśnień na Miejskiej 
Górce. Wieża ciśnień wznosi się na 
wysokość 22 m. Jej budowę rozpoczę-
to 3 października 1928 roku. Została 
wykonana jako ośmiokątna wieża 
klinkierowa. Pod kopułą wieży znajdu-
je się zbiornik wodny, który mógł po-
mieścić 100 kubików wody. Kilkadzie-
siąt lat temu wieża przestała spełniać 
swoją funkcję. Członkowie PTTK 
udostępniają wieżę publiczności jako 
atrakcję. Wokół rozciąga się piękny 
park. Prace adaptacyjne są wykonywa-
ne o tej pory przez członków przy 
wykorzystaniu własnych środków i 
przy znacznym wsparciu byłej bur-
mistrz  Heleny Sagasz  i innych przy-
jaciół koła. Z inicjatywy członków 
Koła został ustawiony, w 1993 roku 

między Budziechowem a Jasieniem, 
kamień wskazujący przebieg przez 
nasz region 15 południka geograficz-
nego. Kamień jest położony pod lasem 
wokół jest piękna polanka do której 
można dojechać również samochodem 
Na obszarze Gminy występują dość 
liczne niewielkie naturalne wypływy 
wód podziemnych. Obszarem o naj-
większym skupisku źródeł jest strefa 
krawędziowa Wysoczyzny Żarskiej. 
Najbardziej znanym na turystycznej 
mapie gminy jest  Źródełko „Włóczę-
ga" położone w lesie między Lisią Górą 
a Zieleńcem na stoku krawędzi Wyso-
czyzny na wysokości 122 m n.p.m. 
Źródło to jak większość innych ma 
charakter wysięku, czyli powolnego nie 
skoncentrowanego wyciekania wód 
podziemnych na powierzchnię. Nazwę 
źródłu dał w 2002 roku Edward Rud-
nicki: długoletni członek i Prezes 
PTTK, aktywny turysta i opiekun 
przyrody. Rok wcześniej podjął trud 
jego zagospodarowania. Na wyciecz-
kach zanikają personalne dystanse 
społeczne, wiekowe, pokoleniowe i 
zawodowe. Tworzy się ludzka wspól-
nota nastawiona na poznawanie i 
przeżywanie. Dla wielu turystów jest 
źródłem głębokich doznań estetycz-
nych, wolności i zadowolenia. Józef 
Chłopecki za swoją bardzo ofiarną 
działalność otrzymał szereg nagród i 
odznak m. in. Podziękowanie za dzia-
łalność w rozwoju Polskiego Towarzy-
stwa Turystyczno – Krajoznawczego 
(1956 r.), Dyplom za ofiarną pracę 
społeczną przy organizacji Ogólnopol-
skiego Rajdu Pieszego PTTK po Wiel-
kopolsce i Ziemi Lubuskiej w dniach 
5 -18 sierpnia 1957 r., Dyplom za udział 
w jesiennym złazie górskim w Sude-
tach 17 - 20 września 1960 r., Dyplom 
honorowy za ideową i bezinteresowną 
pracę dla upowszechniania Turystyki i 
Krajoznawstwa w Polsce Ludowej, 
Dyplom za udział w II Ogólnopolskim 
Turystycznym Zlocie Tysiąclecia w 
Złotoryi w 1961 r., ponadto został od-
znaczony Złotą Odznaką PTTK. Józef 
Chłopecki zmarł po ciężkiej chorobie 
18. 12. 1968 roku w Jasieniu, w wieku 
74 lat. W celu przybliżenia  postaci  
„Mahometa”  poniżej  zamieszczam 
opowiadanie pt. „Kiłyna”, które napisał 
w trakcie wędrowania po kraju. Opo-
wiadanie zostało napisane w Górach 
Bialskich w 1960 roku. Niech i tak 
będzie – chcecie bym wam coś opo-

wiedział. A cóż ja mogę wam opowie-
dzieć? Ot, tyle. Że młodzi jesteście, że 
dobrze jest mi przy was, że ciepło mi 
przy blasku waszego ogniska. Bo dla 
was, ta wiosna, to lato! A dla mnie już 
jesień. I wzrok nie dowidzi, i pamięć 
zawodzi, i siły nie te…Ot włóczy się 
biedak i szuka. A czego? A Pan Bóg go 
wie. Już taka jest jego dola. Hm, tak, 
tak… A było to lat czterdzieści z ha-
kiem. Widzę to jakby wczoraj jak ongiś 
na ostatnim szlaku po raz wtóry i 
ostatni ją nadybałem. Idę, jak zawsze 
samotnie szlakiem… A szlak, jak to 
szlak: to lekki, to ciężki, ma swoje 
prawa. Patrzę ja: w przydrożnym rowie 
krowę pasie babuleńka, oj chyba już 
bardzo stara. Mijając Boga chwalę. „Na 
wieki” – odpowiada. „A skąd?” – pyta, 
„Ja ze szlaku” – odpowiadam, „A do-
kąd?”, „A dalej babciu na szlak”, „Że 
też jeszcze masz siły! Siadaj! Odpocz-
nij. „A masz co zapalić?”, - „Znajdzie 
się”. Papieros już się ćmi. Postronek z 
rąk wypadł. Krowa już w szkodę we-
szła. Babcia niedowidzi. Ja nie chcę się 
z miejsca ruszać. „A skąd to rodem” 
– pada pytanie. „A bo co babciu?”, „A 
tak, niby po polsku, a tak po naszemu 
zawodzisz” , „I nie dziwota babciu, jam 
z Podola”, „Z Podola powiadasz?” – 
ożywiła się. „A ja rodem z Wołynia, 
niedaleko. Powiadasz z Podola. A z 
których to stron?”. „Z nad Dniestru 
babciu „Jak, jak?” „Dniestru babciu! 
– „Dniestr? Tak i każyt. Dobrze pamię-
tam te strony. Tam żyłam, tam młoda 

byłam i tam pierwszego pochowałam”. 
„A, ilu ich było babciu?” – „A, kogo?”, 
„No, mężów”, - „Mężów powiadasz… 
Trzech! Tylko, że ten trzeci to uciekł. 
Bo inaczej pomarłby jak i tamci. Taka 
już moja dola, eh! A chłopy, ho, ho” – 
chwila zadumy, a potem „Dniestr, po-
wiadasz. A w którym to miejscu?”, „Do 
Czortów Jar, babciu, a poniżej młyn 
wodny”, - „Młyn, powiadasz? A któ-
ry?” – „Ten trzeci, poniżej Jaru”. 
Dłuższe milczenie. Zaduma. I znów: 
„A jeszcze co był?” I w tym miejscu 
poniosła mnie junacka fantazja: „W 
inszowyj sadoczek, babciu, za młynem: 
a obok strumyk z wodą zimną i czystą, 
jak łza. Z tego strumyka wodę czerpa-
liśmy: - „Hm. Czerpaliście, powiadasz, 
A z kim?”, - „Z Kiłyną, młynarką, 
kiedy jej mąż wieczorami na noc całą 
na ryby wypływał”. – „A ty kim je-
steś?”, „Ja babciu, brodiaga (włóczęga) 
teraz, a wtedy… ech, wtedy małojec 
kozacki, co dumki umiał kozackie 
śpiewać i od dziwczat nie stronywsia”.  
Dłuższa zaduma. Głowa pochylona, 
twarz w dłoniach ukryta. I cichy szloch 
zda się ciałem starym potrząsać. Potem 
cisza.  By ją przerwać, papierosa poda-
ję. Ona głowę unosi i milcząc mi się 
przygląda, jak gdyby coś sobie chciała 
przypomnieć. I rękę z papierosem od-
suwa, głosem cichym, lecz stanow-
czym: „Odejdź – powiada. Idź z Bo-
giem i nikomu nie mów. I Bogu same-
mu nie mów, żeś widział jak Kiłyna 
płakała”. Odchodzę, do głębi wspo-
mnieniem wstrząśnięty, a kiedy za la-
sem z oczu mych znika, przystaję, aby 
raz jeszcze w dal bezkresną snuć 
wspominki: Pamiętasz więc, Kiłyno? 
Sadoczek wiszniowyj, nockę głęboką, 
tak nad Dniestrem, na Ukrainie. I „mi-
siać inaksze tody śwityw idonia taka 
czupurna buła…”. Cisną się słowa zda 
się zapomnianym ukraińskim języku. 
Ech, wy, i tak tego nie zrozumiecie 
może, bo dla was ta wiosna, to lato, dla 
mnie już jesień. I wzrok nie dowidzi, i 
pamięć zawodzi, i siły nie te…Ot 
włóczy się biedak i szuka. A czego? A 
Pan Bóg go wie. Taka już sieroca dola.

Krzysztof Kowsz

Józef Chłopecki za udział w II wojnie 
światowej był odznaczony Medalem 
za Warszawę. Medal był nadawany 
osobom biorącym czynny udział w 
obronie Warszawy w  1939  roku, 
uczestnikom walk  ruchu oporu  w 
latach 1939 - 1945, uczestnikom  

powstania warszawskiego i 
żołnierzom biorącym udział w 

wyzwoleniu Warszawy w styczniu 
1945 roku Od 1945 roku Józef Chłopecki

wraz siostrą Marią Mienkinią 
prowadził w Jasieniu

gospodarstwo ogrodnicze
Postać Józefa Chłopeckiego już 

za życia stała się „legendą” wśród 
pasjonatów Turystyki Krajoznawczej

Pomnik nagrobny Józefa Chłopeckiego na cmentarzu komunalnym w Jasieniu

Kazimierz Lisowski urodził się 26 lutego 
1863 roku w Piotrkowie koło Śremu był 
synem Rocha, chłopa. W rodzinnych 
stronach wyuczył się zawodu blachar-
skiego, a w 1890 roku jako mistrz bla-
charski został zwerbowany do pracy w 
fabryce wagonów Beuchelta w Zielonej 
Górze. Nie ma żadnych wiadomości o 
jego wcześniejszej działalności w Po-
znańskiem. W Zielonej Górze w tamtej-
szych zakładach prowadził ożywioną 
działalność wśród polskich rzemieślni-
ków i za to został przez właściciela fa-
bryki zwolniony z pracy. Około 1892 
roku otworzył własny warsztat blachar-
ski, a 27 sierpnia 1898 roku utworzył 
Towarzystwo Rzemieślników Polskich 
w Zielonej Górze, do którego w chwili 
powstania należało około 60 osób, a Li-
sowski aż do śmierci był jego prezesem. 
Lisowski opracował Ustawy Towarzy-
stwa, które w 1898 roku zostały wydane 
drukiem w Poznaniu. Założone Towa-
rzystwo zgodnie z Ustawą, która przewi-
dywała, że „członkiem Towarzystwa 
może zostać każdy nieposzlakowany 
Polak” skupiało nie tylko rzemieślników. 
Lisowski będąc prezesem osobiście 
zajmował się kolportażem prasy polskiej, 
którą sprowadzano z Poznania oraz 
prowadził polską bibliotekę. Był inicja-
torem wystawiania sztuk polskich, orga-
nizowania akademii z okazji świąt naro-
dowych, odczytów o tematyce historycz-
nej wygłaszanych przez poznańskich 
uczonych oraz kursów języka polskiego. 
Zachowały się dwie księgi protokołów z 
zebrań Towarzystwa  Rzemieślników 
Polskich w Zielonej Górze odnotowano 
w nim wszystkie spotkania od 1908  roku 
do 1935 roku, kiedy Towarzystwo roz-
wiązano. Niestety nie ma pierwszej 
księgi od momentu założenia. Nie wia-
domo też jak było liczne, bo nie ma listy 
członków. Czytając te wpisy odnotowa-
łem 93 nazwiska. Przy niektórych pisano, 
że osoba wstąpiła do związku. Przy in-
nych nie było takich uwag. Nic też nie 
pisano o rezygnacjach z członkostwa. W 
25 - tysięcznej Zielonej Górze nie była 
to duża grupa ludzi. Zajmowali się głów-
nie swoimi sprawami, propagowaniem 
języka polskiego, z radością odnotowali 
odzyskanie przez Polskę  niepodległości. 
W sprawozdaniach nie ma jednak wiel-
kiej polityki. Z zapisków wynika, że 

zajmowali się drobnymi sprawami i nie 
ma jakiś akcentów antyniemieckich. 
Zielonogórscy Polacy mogli sobie na 
wiele pozwolić, w 1919 roku zielonogór-
ska Polonia ufundowała sobie sztandar 
wypisała na nim polską nazwę miasta i 
napis „Boże błogosław Ojczyźnie na-
szej". Żeby nie było wątpliwości na 
drugiej stronie sztandaru, nad białym 
orłem pojawił się inny napis: „Cześć 
Polsce". Po wybuchu powstania wielko-
polskiego w 1918 roku Lisowski wraz z 
innymi działaczami Towarzystwa wśród 
zielonogórskich Polaków organizował 
zbiórki pieniężne, pomagał w przemycie 
broni do Wielkopolski oraz przerzucie 
ochotników. Kiedy policja niemiecka 
wpadła na trop konspiracyjnej działalno-
ści politycznej Towarzystwa, Lisowski 
został zmuszony do ukrywania się aż do 
chwili amnestii w 1921 roku. Kiedy w 
Zielonej Górze 2 stycznia 1923 roku 
powstał oddział Związku Polaków w 
Niemczech, Lisowski został jego wice-
prezesem. Z inicjatywy Wincentego 
Kliksa (1874 - 1962) i Kazimierza Li-
sowskiego (1863 - 1935) zielonogórscy 
rzemieślnicy utrzymywali kontakty z  
Dzielnicą Związku Polaków w Niem-
czech we Wrocławiu. W 1932 roku 
próbowali obydwaj założyć w Zielonej 
Górze szkołę polską, ale władze niemiec-
kie nie wyraziły na to zgody, mimo 
sprowadzenia z Wielkopolski polskiego 
nauczyciela. Złe czasy przyszły po doj-

ściu Hitlera do władzy. Towarzystwo nie 
miało już wielu członków, a atmosfera 
był jak najgorsza dla działalności mniej-
szości narodowych. Dlatego na początku 
września 1935 roku rozwiązano Towa-
rzystwo. Chociaż już nie istniało to poli-
cja nadal interesowała się jego 72 - letnim 
prezesem wzywając go na przesłuchania. 
Kazimierz Lisowski był tęgim mężczy-
zną. Chorował na serce. Ostatniej wizyty 
nie przeżył. Nie wiemy, czy go torturo-
wano, czy zaszkodziły mu emocje. Serce 
nie wytrzymało. Policja wystawiła akt 
zgonu nr 293. W akcie napisano: „Wła-
dza miejscowej policji w Zielonej Górze 
ogłasza, że dawniejszy mistrz blacharski 
Kazimierz Lisowski lat 72, zamieszkały 
w Zielonej Górze Grosse Bergstrasse (ul. 
Sienkiewicza), urodzony w Piotrowie, 
pow. Śrem, wdowiec, w Zielonej Górze 
przy ul. Oberstrasse 5 w biurze Wydzia-
łu Kryminalnego zmarł 25 września 1935 
roku w południe o godz. 12." Z małżeń-
stwa z Bertą z domu Kube miał dwie 
córki, Helenę i Antoninę oraz syna  
Edmunda. Johanes Lisowski, wnuk 
Kazimierza Lisowskiego (ur. 1929 r.) 
podczas wizyty w Zielonej Górze w 2008 
roku pokazywał dom przy „Meteorze” 
na ulicy Jana Kasprowicza, gdzie zamor-
dowano dziadka. Wnuk lidera zielono-
górskiej Polonii mieszka w zachodnich 
Niemczech i nie mówi po polsku. Nawet 
z dziadkiem, który często zajmował się 
nim w dzieciństwie rozmawiał po nie-
miecku. Kilkulatek niewiele zapamiętał 
z tamtych czasów. Wspomina dziadka 
jako towarzysza spacerów i sponsora 
cukierkowych zakupów. Jednak kiedy 
pewnego razu konny wóz go potrącił na 
ul. Sienkiewicza, gdzie mieszkał dziadek, 
wywołał potworną awanturę. Dzieciak 
nic z tego nie rozumiał, bo Lisowski se-
nior krzyczał po polsku. Jak wyglądał 
Kazimierz Lisowski, wiemy dzięki jedy-
nej zachowanej fotografii. Od listopada 
2003 roku portret prezesa przedwojenne-
go Towarzystwa Rzemieślników Pol-
skich można oglądać na ekspozycji w 
Muzeum Ziemi Lubuskiej. Obraz olejny 
o wymiarach 141 x 111 cm namalowała 
Irena Bierwiaczonek (1951 - 2009). La-
tem podczas Walnego Zjazdu Zarządu 
Cechu Rzemiosł Różnych w 2002 roku, 
zielonogórscy rzemieślnicy i przedsię-
biorcy zadeklarowali się, że pomogą w 

sfinansowaniu portretu. Obraz kosztował 
2 000 zł. We wrześniu 2003 roku, można 
było obejrzeć w Muzeum Ziemi Lubu-
skiej ekspozycję poświęconą Zdzisławo-
wi Adamczewskiemu - pierwszemu po-
wojennemu prezesowi Towarzystwa 
Rzemieślników Polskich w Zielonej 
Górze. Szanując pamięć o tamtych pol-
skich rzemieślnikach, którzy w niewoli 
pielęgnowali miłość do Polski, Kazi-
mierz Lisowski został po wojnie obrany 
na patrona zielonogórskiego rzemiosła. 
Rzemiosło w Zielonej Górze rozpoczęło 
działalność zaraz po wyzwoleniu, bo-
wiem wraz z osadnikami do miasta 
przybyli także rzemieślnicy. Najpierw z 
pobliskiej Wielkopolski, później z całego 
kraju. Rozwój rzemiosła koordynowany 
był przez utworzoną w 1945 roku orga-
nizacje skupiającą w swoim składzie 
ludzi z doświadczeniem zawodowy i 
zaangażowanych w odbudowę odzyska-
nego miasta. Początkowo był to Cech 
Okręgowy skupiający sześć cechów 
branżowych i podlegający Izbie Rze-
mieślniczej w Poznaniu. Z chwilą utwo-
rzenia województwa zielonogórskiego, 
odgórnym zarządzeniem miejscowych 
władz Cech Okręgowy przekształcono 
w 1950 roku w Cech Rzemiosł Różnych, 
przynależący do nowo powołanej Izby 
Rzemieślniczej w Zielonej Górze. Jed-
nym z organizatorów Cechu Rzemiosł 
Różnych był piekarz Zdzisław Adam-
czewski. Przez 52 lata pełnił on nieprze-
rwanie funkcję Starszego Cechu. Po za-
kończeniu działalności rzemieślniczej w 

kwietniu 1997 roku za całokształt pracy 
zawodowej i społecznej przyznano mu 
godność Honorowego Starszego Cechu, 
a 11 października 2008 roku z rąk Preze-
sa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego 
Bartnika, Senior zielonogórskiego rze-
miosła odebrał najwyższe w Polsce rze-
mieślnicze odznaczenie jakim jest Szabla 
im. Jana Kilińskiego. Następcą Zdzisła-
wa Adamczewskiego w 1997 roku został 
wybrany cukiernik - Michał Skubiszew-
ski. Obecnie funkcję Starszego Cechu 
pełni Krzysztof Gorajewski. Cech Rze-
miosł Różnych i Przedsiębiorczości w 
Zielonej Górze zrzesza obecnie 73 
członków reprezentujących 13 branż. 
Zdecydowana większość zrzeszonych w 
Cechu zakładów szkoli uczniów przeka-
zując swoja wiedzę zawodową młodo-
cianym. Działalność Cechu ukierunko-
wana jest na wszechstronną pomoc w 
prowadzeniu działalności gospodarczej, 
reprezentowanie swoich członków wo-
bec lokalnych urzędów. Cech ma swoich 
przedstawicieli w Powiatowej Radzie 
Zatrudnienia i w Trójstronnej Komisji 
Dialogu Społecznego. Do podstawo-
wych obowiązków należą też sprawy 
oświaty rzemieślniczej w zakresie nabo-
ru uczniów i rejestracji umów o naukę 
rzemiosła, oraz nadzór nad jej prawidło-
wym przebiegiem. Cech udziela również 
pomocy prawnej w zakresie bhp i prawa 
pracy organizując szkolenia dla rzemieśl-
ników i ich pracowników.

Krzysztof Kowsz

Kazimierz Lisowski – wybitny 
przedwojenny działacz narodowy 

działający w Zielonej Górze

Członkowie założyciele Towarzystwa Polskich Rzemieślników w Zielonej Górze
(na grupowej fotografii, przy stole w pierwszym rzędzie, na prawo od tablicy siedzi Kazimierz Lisowski)

Pomnik Kazimierza Lisowskiego, znajduje się w Zielonej Górze przy ulicy 
Wojska Polskiego w parku koło Szpitala Sióstr Elżbietanek

Symboliczny grób Kazimierza Lisowskiego znajduje się na cmentarzu 
komunalnym, przy ulicy Wrocławskiej w Zielonej Górze. 

Wspólnie z Kazimierzem Lisowskim upamiętniony jest również 
Wincenty Kliks - wybitny działacz zielonogórskiej Polonii
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Usytuowany na niewielkim wzniesieniu, 
dwór wraz z parkiem krajobrazowym 
oraz zabudowaniami folwarcznymi, które 
zamykały prostokątne podwórze z trzech 
stron, tworzył założenie przestrzenne o pla-
nie zbliżonym do trapezu. Do zespołu od 
strony wschodniej i zachodniej prowadziły 
aleje kasztanowców - zachowane do dziś. 
Wieś Osiek o planie owalnicy skupiona 
była wokół tegoż założenia. Z zabudo-
wań folwarku zachowały się pojedyncze 
budynki. Dwór, niezagospodarowany po 
1945 roku, zamienił się stopniowo w ruinę. 
Budowa osieckiego dworu przypuszczal-
nie była związana z Johannem Adolfem 
von Dallwitz (1631-1684), który odziedzi-
czył Osiek po ojcu Hansie Maxymilianie 
von Dallwitz. Podczas swojej długiej 
historii pałac był wielokrotnie przebudo-
wywany przez kolejnych właścicieli, co 
ostatecznie nadało mu charakteru neokla-

sycystycznej budowli z bogatymi zdobie-
niami. W latach 60-tych XX w. podjęto 
prace mające na celu utworzenie w tym 
miejscu ośrodka wczasowego. Niestety nie 
zostały one zakończone, a niedostatecznie 
zabezpieczony obiekt zaczął popadać w 
ruinę. Obecnie pałac stanowi własność 
prywatną. Po dawnej świetności obiektu 
pozostały znikome ślady, a w miejsce gdzie 
kiedyś toczyło się życie wielu pokoleń 
- wkroczyła przyroda, jak gdyby chciała 
otoczyć ramionami drzew pozostawiony w 
samotności zabytek. I choć dziś to już tylko 
ruiny, to są one niezwykłym pomnikiem 
minionych czasów i bogactwem naszego 
regionu. Ten wspaniały niegdyś pałac 
opowiada swoją historię, tym wszystkim, 
którzy idąc kasztanową aleją w jego kie-
runku, zechcą na chwilkę się zatrzymać i 
tej historii posłuchać…

M.K.

Ruiny pałacu w OsiekuRuiny pałacu w Osieku

We wtorek 11.01.2022 r. w Muzeum 
Pogranicza Śląsko - Łużyckiego w 
Żarach odbył się IV konkurs - VII Tur-
nieju Wiedzy Historycznej pt. „Wiem 
wszystko o porcelanie”. Zespół Szkół 
Technicznych w Lubsku reprezento-
wało trzech członków Szkolnego Klu-
bu Historycznego „PIAST”. Najwyżej 

z naszych zawodników uplasowała się 
Karolina Kotwicka, zajmując I miej-
sce w kategorii szkół ponadpodsta-
wowych, II miejsce zajęła Dominika 
Magdziarz, III miejsce wywalczyła 
Michalina Goch. Wielkie gratulacje 
dla wszystkich uczestników! 

Krzysztof Kowsz

Od lewej: Michalina Goch, Karolina Kotwicka i Dominika Magdziarz
wraz z nauczycielem historii Krzysztofem Kowszem

KONKURS HISTORYCZNY
„WIEM WSZYSTKO
O PORCELANIE”

ŚLADAMI DZIAŁACZKI SPOŁECZNEJ
I FILANTROPKI - EMILII SCZANIECKIEJ

 H ISTORIA 

 Wędrowanie  „Szlakiem słynnych  postaci”

W tym roku mija 159 
rocznica rozpoczęcia 
Powstania Styczniowego, 
z tej okazji chciałbym 
przybliżyć Państwu 
sylwetkę Emilii 
Sczanieckiej, wybitnej 
działaczki społecznej i 
narodowej, która zasłużyła 
się m. in. pomocą niesioną 
rannym zarówno w czasie 
Powstania Listopadowego 
w latach 1830 – 1831, 
jak i w czasie Powstania 
Styczniowego. 

Emilia Sczaniecka urodziła się 20 maja 
1804 roku w Brodach, pochodziła z 
zamożnej rodziny ziemiańskiej. Otrzy-
mała wysokie, jak na tamte czasy, 
wykształcenie. Po wybuchu Powstania 
Listopadowego wyjechała do Warsza-
wy, gdzie wsławiła się jako organiza-
torka pomocy medycznej dla żołnierzy 
polskiej armii. Ukrywała emisariuszy i 
wspierała potrzebujących materialnie. 
Skazana za to przez rząd pruski na 
więzienie i kary finansowe, została 
ułaskawiona przez króla. Później była 
także filantropką, animatorką działań 
narodowościowych i feministycznych 
w zaborze pruskim. W latach 1840 - 
1896 była właścicielką Pakosławia. 
W czasie Powstania Wielkopolskiego 
schronienia potrzebującym udzielała 
w Śremie, Miłosławiu i Wrześni. Była 
założycielką pierwszego w Wielkopol-
sce Stowarzyszenia Kobiet oraz insty-
tucji Pomocy Naukowej dla Ubogich 
Dziewcząt w Poznańskiem i Prusach 
Zachodnich. Działała też podczas Po-
wstania Styczniowego. Sławę zyskała 
jako „Siostra miłosierdzia”, gorliwa 
opiekunka Towarzystwa Pomocy Na-
ukowej. Jej dom w Pakosławiu koło 
Rawicza był długo ważnym ośrodkiem 
narodowym. Zmarła tam 11 maja 1896 
roku. Pogrzeb Emilii Sczanieckiej, był 
ważnym wydarzeniem patriotycznym: 

kondukt żałobny miał długość 12  km. 
Została pochowana na dziedzińcu 
kościoła w Michorzewie. Powstanie 
Styczniowe ten niepodległościowy zryw 
budzi żywe zainteresowanie badaczy, 
jednak większość z nich skupia się tylko 
na kwestiach militarnych i politycznych. 
Pomijając tematykę społeczną, w tym 
rolę kobiet. Dlatego ja postaram się 
pokrótce opisać niesamowite zjawisko 
Żałoby Narodowej w okresie Powstania 
Styczniowego. Dotyczy ono głównie 
kobiet, których strój łatwiej poddawał 
się przeobrażeniom. Przedstawicielki 
płci pięknej były również zazwyczaj 
bardziej pobłażliwie traktowane przez 
władze zaborcze. Nie bez znaczenia był 
również etos Matki - Polki stawiający 
kobiety na straży ogniska narodowych 
tradycji. Ubiór żałobny szczególnie 
zwalczany był w zaborze rosyjskim. 
Patrioci mogli bez przeszkód nosić stój 
narodowy i żałobę w zaborze austriac-
kim oraz pruskim. Jednak w zaborze 
pruskim sytuacja zmieniła się po tzw. 
Konwencji Avenslebena, w  myśl której 
postanowiono wspólnie z Rosją zwal-
czać polski ruch niepodległościowy i 

wszelkie jego oznaki.  Pierwsze symp-
tomy żałoby narodowej pojawiły się w 
Warszawie po masakrze 27 lutego 1861 
roku Tragiczna śmierć pięciu ofiar gwał-
townie stłumionej przez moskali ma-
nifestacji zaowocowała patriotycznym 
uniesieniem, które zamanifestowało się 
w spontanicznym przywdzianiu żałoby 
przez mieszkańców stolicy. 02 marca 
1863 roku odbył się uroczysty pogrzeb, 
który naoczni świadkowie tak opisywali 
w swoich wspomnieniach: „3 marca uli-
ce, którymi kondukt miał przechodzić, 
wysypano piaskiem i zielenią, domy 
przystrojono kirem i wieńcami. Tłumy 
zalegały chodniki, balkony i okna. 
Ubierano się ogólnie po polsku, kobiety 
zupełnie czarno, z dość dużymi heba-
nowymi krzyżami na czarnej wstążce 
i orłami srebrnymi zamiast broszki, 
mężczyźni w czamarach, bekieszach, 
konfederatkach”. Następnego dnia 
ukazał się okólnik, którego autorstwo 
przypisuje się arcybiskupowi Antonie-
mu Melchiorowi Fijałkowskiemu pole-
cający wszystkim Polakom przywdziać 

żałobę: „Wszystkie części odwiecznej 
Polski przywdziewają na czas nieogra-
niczony żałobę, kobiety tylko w dzień 
ślubu suknię białą. Dziś i od lat wielu 
godłem naszym jest cierniowa korona, 
ta sama którąśmy w dniu wczorajszym 
uwieńczyli trumny ofiar poległych”.  
W czasopismach zaczęły ukazywać się 
notki opisujące strój żałobny i narodo-
wy oraz ostrzegające przed noszeniem 
czarnych strojów tylko ze względu na 
modę: „W przekonaniu naszym odzież 
żałobna powinna być nacechowana 
wielką prostotą i powagą. Jeżeli wdzięk 
niezbędnym jest warunkiem w ubiorze 
kobiety, żałoba nawet wyłączać go nie 
może; ale wszakże wdzięk nie polega 
na sztucznych wymysłach i ozdobach, 
od których powinna być wolną odzież 
wyrażająca głębie cierpienia. Inaczej 
żałoba stanie się próżną igraszką i 
komedią. Są rzeczy święte, których nad-
używać nie wolno ‒ żałoba należy do ich 
rzędu. Kto je lekceważy, lub ich używa 
za proste narzędzie próżności, kto czyni 
z nich zabawkę, ten jest prawdziwym 

świętokradcą”. Powszechna żałoba 
szybko dotarła również na prowincję. 
Na początku 1861 roku oznaki żałoby 
narodowej nie były jeszcze surowo 
tępione. Również w legalnych pismach 
bez skrępowania pisano o panującym 
wśród Polaków klimacie ogólnego 
poruszenia. W następnych miesiącach 
cenzura znacznie się nasiliła o czym 
świadczą przemycane pod pozorem 
artykułów o dawnej modzie ryciny 
kobiet w strojach narodowych i żałob-
nych. Moda lat 60 - tych XIX wieku 
sprzyjała kobietom pracujących na rzecz 
powstania np. jako kurierki. Obszerne 
krynoliny były idealnym „schowkiem„ 
na bibułę, papiery, a nawet proch i amu-
nicję. Dzielne patriotki podwiązywały 
pakunki, które miały przetransportować 
do pasa pod spódnicą, a krynolina po-
krywała powiększenie objętości figury”. 
Przydatna była również nieszczęśnicom, 
które za swoją pracę na rzecz walczącej 
ojczyzny trafiły do okrytych złą sławą 
carskich więzień. Wobec licznych 
represji przestano wymagać noszenia 
zewnętrznych emblematów wierności 
sprawie polskiej. Rząd Narodowy w 
licznych odezwach wzywał do zaprze-
stania noszenia oznak patriotycznych w 
stroju podkreślając, że zachowanie takie 
jest lekkomyślnym narażeniem życia tak 
cennego dla walczącej ojczyzny. Polki 
nie chciały jednak poddać się carskim 
wymogom. Czarna sukienka stała się 
dla nich czymś oczywistym. Kobiety 
starały się ominąć carskie zakazy za-
kładając suknie w kolorze półżałoby 
(fiolet i popielaty), zaś czarne krynoliny 
ozdabiały przypinanymi tylko na ulice 
kolorowymi falbanami. Patriotyczny 
wydźwięk miała również biel – kolor 
symbolizujący potrzebę wolności, 
zrywania więzów.  Żałoba narodowa 
została oficjalnie zdjęta w 1866 roku, 
kiedy to car ogłosił amnestię. Duża 
część kobiet do końca życia pozostała 
jednak wierna czarnej sukience.

Krzysztof Kowsz

Emilia Sczaniecka wybitna działaczka 
społeczna i filantropka zwana 

„Siostrą Miłosierdzia”

Emilia Sczaniecka w latach 1840 – 1896 mieszkała w Pałacu w Pakosławiu koło Rawicza

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Emilii Sczanieckiej w Pakosławiu;
w czasie Powstania Styczniowego w tym budynku mieścił się szpital,

w którym Emilia Sczaniecka opiekowała się rannymi powstańcami

W czasie Powstania Styczniowego, polskie kobiety, na znak solidaryzowania się 
z powstańcami, ubierały się w czarne suknie w kolorze tzw. żałoby narodowej

W dniu 5 grudnia na zamku w Kożuchowie 
został rozegrany VII Memoriał Mirosława Bor-
kowskiego. Wśród 52 młodych zawodników 
biorących udział w turnieju znalazł się także 
zawodnik Lubskiego Klubu Szachowego CAIS-
SA Wiktor Fila. Już na początku zawodów nasz 
reprezentant pokazał dużą wolę walki, bardzo 
szybko awansując z dwunastej szachownicy na 
pierwszą. Mimo lekkiego kryzysu na półmetku 
turnieju, Wiktor udowodnił, że nie brak mu umie-
jętności i bardzo szybko powrócił na właściwe 
tory. Swoje zmagania przypieczętował remisem 
z zawodnikiem II kategorii, co należy uznać za 
dobry prognostyk na przyszłość. Ostatecznie 
Wiktor zakończył zawody z wynikiem 6,5 punk-
tu (9 partii), co zagwarantowało mu 5 miejsce w 
całych zawodach. Dodatkowo otrzymał brązowy 
medal w klasyfikacji juniorów do lat 12. Gratu-
lujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

ms

WIKTORA FILA UZYSKAŁ ŚWIETNY 
WYNIK W KOŻUCHOWIE

Wiktor udowodnił,
że walczy do końca

13 stycznia, w hali widowiskowo-sporto-
wej w Lubsku rozegrano siódmą kolejkę 
Lubskiej Ligi Piłki Halowej. Spotkania 
były niezwykle zacięte. Pierwsze zwy-
cięstwo w meczu zespołów z zerowym 
dorobkiem punktowym zanotowali gra-

cze Prima Squad pokonując FC Zabłocie 
4 do 2, spychając w ten sposób Gang 
Hałabały na samo dno tabeli. Z komple-
tem zwycięstw pozostają ekipy Roboty 
Ziemne Duczmal oraz HART. Czyżby 
zwycięzca ligi miał zostać wyłoniony 

dopiero w ostatniej kolejce, w której spo-
tkają się obie drużyny? Królem strzelców 
pozostaje nadal Dawid Walczak, który 
dopisał do swojego dorobku jedną bram-
kę - aktualnie posiada 22 trafienia. opr.

I.G.

HALÓWKA WRÓCIŁA

W wieku 79 lat odszedł od nas 
(25.12.2021) Antoni Iwanowski, 
były dyrektor Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Lubsku, prezes Bu-
dowlanych Lubsko (1991-1995, 
1997-1999). Odszedł sportowiec, 
prezes klubu, długoletni, zasłużony 
kierownik administracji sportowej. 
W latach 1959-1962 ciężarowiec 
Olimpii Lubsko, wicemistrz woje-
wództwa (1962) w wadze lekkiej. 
Duże sukcesy odnosił też jako 
zawodnik sekcji kometki sportowej, 
którą kierował w Ognisku TKKF 
Szafir m.in. w latach 1968-1969 
zwyciężał w deblu (wraz z L. Mes-
singerem) w turniejach o puchar 
ZW ZMS w Zielonej Górze. W pra-
cy zawodowej w latach 1968-1975 
kierował Powiatowym Ośrodkiem 

Wychowania Fizycznego; w okresie 
1969-1970 przewodniczył też Po-
wiatowemu Komitetowi Kultury Fi-
zycznej i Turystyki przy Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej; w 
1978 r. został dyrektorem Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Lubsku (do 
2007 r.). Integralną częścią jego 
działalności w sferze kultury fi-
zycznej było aktywne uczestnictwo 
w strukturach klubu Budowlani: 
w latach 1990-1995 oraz 1997-
1999 pełnił funkcję jego prezesa, 
kilkakrotnie był wiceprezesem, 
sekretarzem klubu, kierownikiem 
sekcji klubowych, m.in. siatkówki. 
Towarzyszył wszystkim znaczniej-
szym wydarzeniom klubowym, w 
tym awansowi piłkarzy i siatkarek 
do III ligi rozgrywek. Pod jego 

kierownictwem w latach osiemdzie-
siątych rozbudowie i modernizacji 
uległ główny kompleks obiektów 
sportowych OSiR, wybudowany 
został nowy basen kąpielowy oraz 
13-hektarowy zalew rekreacyj-
ny Karaś. (źródło: W. Mochocki 
„MLKS BUDOWLANI LUBSKO 
w życiu sportowym miasta w latach 
1949-2014”). 

opr. I.G.

ODSZEDŁ ANTONI 
IWANOWSKI

Zapomniany dwór, co w Osieku stoi,
ten, którego mróz, bielą tak ustroił,
niegdyś perłą był całej okolicy,
niejednego mędrca ugościł, zachwycił.
Dziś ukryty tam za gęstwiny bielą,
gdzie śniegowe dywany puchu przed nim ścielą,
stoi opuszczony, strzegą go dwie wieże,
szepczące do niebios modły i pacierze,
o zachowanie pamięci dworu z pełni kras,
nim jego piękno zniweczył człowiek i czas.
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KLASA OKRĘGOWA
Pierwszy zespół Budowlanych rozegrał 
15 meczów, w których zdobył 28 punk-
tów (8 zwycięstw, 4 remisy i 3 porażki), 
co dało mu 4 miejsce w tabeli po rundzie 
jesiennej.
Tak prezentują się statystyki indywi-
dualne :
- najwięcej występów:  Dawid Walczak 
1350', Marcin Piech 1338', Kamil Skro-
bania 1229'
- najwięcej bramek: Marcin Piech 10 , 
Jakub Borysiewicz 5, Dawid Szyja 4,
- najwięcej żółtych kartek: Łukasz Ga-
wron, Damian Krajewski po 5
- najwięcej czerwonych kartek: Łukasz 
Gawron, Patryk Siwik po jednej

KLASA A
Za nami ligowa jesień a to oznacza, że 
kolejne piłkarskie emocje związane z 
zielonogórską A klasą dopiero za kilka 
miesięcy. Jak w rundzie jesiennej 2021 
radzili sobie piłkarze rezerw Budowla-
nych Lubsko.

Przebieg rundy:
Początek rundy nie był udany dla Bu-
dowlanych II Lubsko. Ze względu na 
modernizację płyty boiska piłkarze 
rezerw musieli pierwsze sześć kolejek 
rozgrywać na wyjeździe co niestety 
przełożyło się na wyniki sportowe. Seria 
sześciu porażek z rzędu-  nie napawała 
optymizmem. Ponadto z każdym me-
czem piłkarze Budowlanych II Lubsko 
mieli coraz mniejszą wiarę we własne 
możliwości i jakby zaczęli przyzwycza-
jać się do porażek. Brak było zadzior-
ności, boiskowego cwaniactwa i z całą 
pewnością ligowego ogrania. Dopiero 
siódma kolejka przyniosła pierwsze w 
rundzie jesiennej zwycięstwo i trzy 
punkty na własnym stadionie. Budowlani 
w pięknym stylu pokonali Fadom Nowo-
gród Bobrzański 4:1, czym niezmiernie 
ucieszyli wierną publiczność. Niestety 
był to krótkotrwały powiew optymizmu, 
bowiem w kolejnym spotkaniu piłkarze 
z Lubska schodzili z boiska pokonani. 
Po Fadomie przyszedł chyba najgorszy 
mecz Budowlanych II Lubsko w rundzie. 
Nasi piłkarze przegrali po słabym spo-
tkaniu z Czarnymi Drągowina 17:2. Po 
tym meczu kibic rezerw Budowlanych 
Lubsko musiał czuć się jak kibic San Ma-
rino, Andory, czy Gibraltaru. Z tym, że 
tamci fani są już przyzwyczajeni do tego 
typu klęsk. Niestety zespołowi z Lubska 
przytrafiały się potem kolejne boiskowe 
wpadki. O ile jeszcze na porażkę u siebie 
z Relaxem Grabice (1:4) po dobrej grze 
można przymknąć oko, tak o spotkaniu 
z Zjednoczonymi Brody można mówić 
tylko w kategoriach słabego wyniku 
i jeszcze słabszej gry (porażka 0:5). 
Kibice powoli zaczęli tracić nadzieję, a 
w kuluarach mówiono nawet o spadku 
do B klasy. Ale ta katastrofa okazała się 
zbawienna. Wstyd przed środowiskiem 
w końcu zmobilizował zawodników, któ-
rzy uwierzyli w swoje siły. W końcówce 
sezonu Budowlani II Lubsko odzyskali 
nawet piłkarską formę. W czterech ostat-
nich spotkaniach Budowlani II Lubsko 
zdobyli 5 punktów, pokonując między 
innymi na wyjeździe KP Świdnicę oraz 
remisując z Spartą Mierków i Drzonko-
wianką Racula.

Puchar Polski:
W pierwszej rundzie po ciężkiej przepra-
wie Budowlani II Lubsko wyeliminowali 

przedstawiciela żarskiej klasy B – WKS 
Łaz pokonując go 3:2, ale w drugiej run-
dzie przyszedł zimny prysznic. Niestety 
Tęcza Krosno Odrzańskie okazała się 
zbyt silna i rozstrzygnęła rywalizację na 
swoją korzyść wygrywając w Lubsku 
4:2. Nie przegraliśmy jednak z byle kim, 
bo Tęcza Krosno Odrzańskie to wicelider 
zielonogórskiej klasy okręgowej.

Statystyki:
Rundę jesienną sezonu 2021/2022 
piłkarze Budowlanych II Lubsko za-
kończyli na trzynastym miejscu w tabeli 
z dorobkiem 8 punktów. W trzynastu 
rozegranych spotkaniach Budowlani II 
Lubsko zanotowali dwa zwycięstwa, 
dwa remisy i aż dziewięć razy schodzili z 
boiska pokonani. Piłkarze Budowlanych 
II Lubsko zdobyli 18 goli. Pod względem 
liczby strzelonych bramek Budowlani 
II Lubsko plasują się na dwunastym 
miejscu. Niestety Budowlani II Lubsko 
mieli w tej rundzie najgorszą obronę w 
lidze i stracili aż 56 bramek. Sporym 
mankamentem była również postawa na 
wyjazdach. Spośród dziewięciu delegacji 
aż siedem kończyło się porażkami. Na 
obcych stadionach nasi piłkarze trafili 
łącznie 10 razy, a straconych goli przy-
wieźli aż 47. Przed własną publicznością 
piłkarze Budowlanych II Lubsko 8 razy 
posyłali piłkę do bramki, a przeciwnicy 
dokonali tego 9 razy. Niestety w tym 
sezonie nie było wyraźnego lidera w 
zdobywaniu bramek tak jak było przez 
ostatnie lata. Najlepszym strzelcem 
zespołu w rundzie jesiennej okazał się 
Marcin Bławuciak, który zanotował 
cztery trafienia. Po trzy bramki zdobyli: 
Maciej Trziszka, Stanisław Słobodzian 
i Jakub Borysiewicz. W sumie bramki 
zdobyło  siedmiu zawodników.
W rundzie jesiennej sezonu 2021/2022 
w Budowlanych II Lubsko w meczach 
ligowych broniło barw trzydziestu 
sześciu piłkarzy. Jedni grali mniej, inni 
więcej, jednak każdy z nich miał wpływ 
na grę lubskiego zespołu. I tak najwię-
cej minut jesienią spędził na boisku 
Stanisław Słobodzian. Grający trener 
Budowlanych II Lubsko grał przez 
992 minuty występując we wszystkich 
trzynastu meczach. Obok niego naj-
więcej minut pojawiali się na boisku 
Sebastian Kopczyk (797) oraz Marcin 
Bławuciak i Igor Adamski (oboje po 766 
minut). Natomiast piłkarzem, który w 

największej ilości spotkań podnosił się 
z ławki rezerwowych był Filip Wikar 
–  jako zmiennik wszedł czterokrotnie. 
W trzynastu ligowych spotkaniach nasi 
piłkarze obejrzeli czternaście żółtych 
kartek oraz jedną czerwoną (była ona 
konsekwencją otrzymania dwóch 
żółtych kartek w jednym spotkaniu). 
Najczęściej kartkowanym zawodnikiem 
był Marcin Bławuciak (3 żółte kartki) 
oraz Dariusz Silczak (2 żółte i 1 czer-
wona kartka).

JUNIORZY STARSI
W minionej rundzie zespół Juniorów 
Starszych MLKS Budowlani Lubsko 
rywalizował w rozgrywkach II okrę-
gowej ligi Juniora Starszego (A1/A2). 
W ramach rozgrywek ligowych pod-
opieczni Alberta Pachowicza rozegrali 8 

meczów. Trzykrotnie młodzi Budowlani 
mogli cieszyć się ze zdobycia 3 pkt., 
czterokrotnie schodzili z boiska poko-
nani, natomiast raz mecz zakończył 
się podziałem punktów. Najlepszym 
strzelcem drużyny w rundzie jesiennej 
został  Igor Adamski (5 bramek), a tuż za 
nim uplasowali się Mikołaj Kluwak (4 
bramki) oraz   dwóch Jakubów- Miczke 
i Plackowski (3 bramki). Rekordzistami 
w kategorii otrzymanych kar indywidu-
alnych zostali Tomasz Zieliński (4 żółte 
kartki, 2 czerwone kartki) oraz Jakub 
Miczke (4 żółte kartki, 1 czerwona 
Kartka)

Komentarz trenera Alberta Pachowicza: 
„Rundę generalnie oceniam pozytyw-
nie. Drużyna zajęła 3 miejsce i biorąc 
pod uwagę całokształt, to pozostał 

niedosyt. Szkoda szczególnie meczu w 
Zbąszynku, gdzie przez znaczną część 
czasu gry prowadziliśmy i dyktowali-
śmy warunki gry. Potem niepotrzebna 
czerwona kartka i zrobiło się nerwowo. 
W trakcie rundy część zawodników 
grała więcej w seniorach, co cieszy, bo 
jest naturalną koleją rzeczy. W junio-
rach zadebiutowało i zadomowiło się 
dwóch trampkarzy (Gracjan Gregorski 
i Mikołaj Demczak), którzy będąc no-
minalnie trampkarzami, grają w juniorze 
starszym, co napawa optymizmem. 
Niebawem wznowimy treningi. Mamy 
zaplanowane 4 sparingi przed ligą. 
Czeka nas wymagająca runda wiosen-
na, gdyż po reorganizacji rozgrywek 
juniorów starszych ponownie zagramy 
w pierwszej lidze wojewódzkiej”. opr.

I.G.

 SPORT  SPORT 

ODSUMOWANIE RUNDY JESIENNEJ 2021

W ramach rozgrywek ligowych podopieczni Alberta Pachowicza rozegrali 8 meczów

W sobotę (15 stycznia) od wczesnych 
godzin porannych w hali sportowo-wi-
dowiskowej GOKiS w Bobrowicach 
rozgrywana była III edycja Halowego 
Turnieju Piłki Nożnej Młodzików „iPME 
CUP”. Jarosław Miś - kierownik hali, 
Krzysztof Wiktorski - prezes firmy IPME 
oraz Mateusz Śniegowski - wiceprezes 
Bobru Bobrowice, rozpoczęli od przy-
witania drużyn oraz kibiców. Do turnieju 
zgodnie z regulaminem przystąpiło 
osiem zespołów, które zostały podzielone 
na dwie grupy, z których do półfinałów 
awansowały po dwie najlepsze drużyny. 
W turnieju udział wzięły dwie drużyny z 
Lubska: MUKS Hat-Trick i Budowlani 
Lubsko. Obie drużyny zaprezentowały 

się z dobrej strony. Główny organizator 
wydarzenia, czyli zarząd miejscowego 
klubu sportowego „BÓBR” nagrodził 
wszystkie drużyny pucharami, medalami 
i dyplomami, a prezes Wiktorski przygo-
tował także specjalne gadżety firmowe. 
Oprócz nagród zespołowych były także 
trzy nagrody indywidualne: Zuzanna 
Dybka z Kadry dziewcząt LZPN została 
wybrana najlepszą bramkarką zmagań, 
Michalina Wiśniewska z Hat-Tricka 
Lubsko została wybrana najlepszym 
zawodnikiem turnieju, Krystian Różycki 
z Cariny Gubin zdobył 8 goli i został 
najlepszym strzelcem. oprac.

I.G.

HAT-TRICK LUBSKO
NAJLEPSZY W IPME CUP!

WYNIKI I TABELA GRUPY A:
Kadra dziewcząt LZPN "północ" - Stal Jasień 2:1
Carina Gubin - Budowlani Lubsko 1:1
Kadra dziewcząt LZPN "północ" - Carina Gubin 0:7
Budowlani Lubsko - Stal Jasień 1:0
Kadra dziewcząt LZPN "północ" - Budowlani Lubsko 1:3
Stal Jasień - Carina Gubin 1:4
 
1. CARINA GUBIN 7 pkt.
2. BUDOWLANI LUBSKO 7 pkt.
3. Kadra dziewcząt LZPN "północ" 3 pkt.
4. Stal Jasień 0 pkt.
 
WYNIKI I TABELA GRUPY B:
Kadra dziewcząt LZPN "południe" - Tęcza Homanit Krosno 
Odrz. 0:1
Hat-Trick Lubsko - Bóbr Bobrowice 0:0
Kadra dziewcząt LZPN "południe" - Hat-Trick Lubsko 0:4
Bóbr Bobrowice - Tęcza Homanit Krosno Odrz. 1:1
Kadra dziewcząt LZPN "południe" - Bóbr Bobrowice 0:1
Tęcza Homanit Krosno Odrz. - Hat-Trick Lubsko 1:3
 
1. HAT-TRICK LUBSKO 7 pkt.
2. BÓBR BOBROWICE 5 pkt.
3. Tęcza Homanit Krosno Odrz. 4 pkt.
4. Kadra dziewcząt LZPN "południe" 0 pkt.
 

PÓŁFINAŁ A:
CARINA GUBIN - Bóbr Bobrowice 4:0
 
PÓŁFINAŁ B:
HAT-TRICK LUBSKO - Budowlani Lubsko 2:0
 
MECZ O MIEJSCE 3: 
Bóbr Bobrowice - BUDOWLANI LUBSKO 0:4
 
MECZ O MIEJSCE 1:
MUKS HAT-TRICK LUBSKO pod przywództwem trenerki Beaty 
Walczyk pokonał Carinę Gubin w wielkim finale tegorocznej 
edycji „iPME CUP”. Po regulaminowym czasie gry był remis 1:1, 
a to oznaczało rzuty karne, w których lepsi okazali się lubscy 
młodzi piłkarze, wygrywając ostatecznie 3:1 !
 
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1. HAT-TRICK LUBSKO
2. Carina Gubin
3. Budowlani Lubsko
4. Bóbr Bobrowice
5. Tęcza Homanit Krosno Odrzańskie
6. Kadra dziewcząt Lubuskiego Związku Piłki Nożnej "północ"
7. Stal Jasień
8. Kadra dziewcząt Lubuskiego Związku Piłki Nożnej "południe"

Drużyny reprezentujące Lubsko spisały się na medal

Miło nam poinformować, że trenerem Sparty 
Mierków został wieloletni zawodnik Sparty i 
Budowlanych Lubsko, trener Budowlanych, 
a ostatnio trener grup młodzieżowych Stali 
Jasień - Robert Miczke. Przed nowym trene-
rem trudne zadanie, bowiem wiosną Spartę 
Mierków czeka walka o utrzymanie się w 
A-Klasie. Po rundzie jesiennej Sparta zaj-
muje ostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem 
7 punktów. Życzymy powodzenia!

I.G.

Trudne wyzwanie

Nowy trener Sparty Mierków
Robert Miczke

Okres przygotowawczy ruszył pełną parą, więc przyszedł czas, aby zaprezen-
tować rozkład meczów kontrolnych pierwszego zespołu.
Korona Kożuchów - Budowlani Lubsko 29.01 godz. 15.00 - Żagań Arena
Victoria Ruszów - Budowlani Lubsko 5.02 godz. 9.00 - Żary Okrąglak
Relax Grabice - Budowlani Lubsko 19.02 godz. 9:00 - Żary Okrąglak
ŁKS Łęknica - Budowlani Lubsko 26.02 godz. 19:00 - Żagań Arena
Budowlani II Lubsko - Budowlani I Lubsko 5.03 godz. 13:00 - Lubsko 
Start Płoty - Budowlani Lubsko 12.03 godz. 13.00 – Lubsko opr. 

I.G.

ROZKŁAD
JAZDY
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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, 
▪ Księgarnia ALP, ul. Krakowskie Przedmieście 3, ▪ 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 Chata Polska, ul. Wrocławska, Sklep Lewiatan w Górzynie.

KRZYŻÓWKA NR 1 (372) 2022 r.

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

Pionowo: 1. Leczy nowotwory, 
2. Mięso na befsztyk, 3. Stan w 
USA, 4. Kuzynka ary, 5. Cukier 
mleczny, dwucukier, 6. Działka 
budowlana, 12. Kwesty uliczne, 
13. Trójnóg fotografa, 15. Chro-
ni dętkę, 16. Koński głos, 18. 
Rezerwa, 23. Roślina ozdobna 
i lecznicza, 25. Armatura, 26. 
Pożytek, zysk, 28. Wynik mie-
rzenia, 29. Frywolny taniec, 30. 
Rynsztok.
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4 5 6 Litery z kratek ze strzałką 
wpisane w kolumnę obok 
krzyżówki dadzą rozwiązanie, 
które należy przesłać na adres 
redakcji do 31 stycznia br.

Rozwiązaniem krzyżówki z nr 12/371 ML jest hasło: "ŻÓŁTY JESIENNY LIŚĆ". Nagrodę wylosowała:
Wioleta Zielińska z Lubska. Gratulujemy i zapraszamy do redakcji po odbiór nagrody.

redaktorów Magazynu
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smaki...

PRZYGOTOWANIE: 
Maślankę i jajko wyjmijcie wcześniej z lodówki. Produkty 
muszą mieć temperaturę pokojową. Gdy maślanka będzie 
mieć odpowiednią temperaturę, wlejcie ją do większej miski 
i wbijcie do niej  jedno nie za duże jajko. Maślankę i jajko 
dokładnie wymieszajcie. Do miski wsypcie 2,5 szklanki mąki 
pszennej. Od razu wsypcie też płaską łyżeczkę soli. Nie po-
mijajcie soli w przepisie. Racuchy z maślanką smakują z nią 
jeszcze lepiej! Następnie wsypcie dwie łyżki cukru. Wszystko 
razem wymieszajcie na jednolitą masę. Na samym końcu 
dodajcie łyżeczkę sody i jeszcze raz dokładnie i starannie 
wymieszajcie. Gotowe do smażenia ciasto odstawcie na kilka 
minut aby wszystkie składniki idealnie się ze sobą połączyły. 
Na patelnię wlejcie olej. Gdy się odpowiednio nagrzeje kładź-
cie na nim porcje na placki. Racuchy na maślance smażcie po 
2, 3 minuty z każdej strony.

NAGRODY KSIĄŻKOWE UFUNDOWAŁA

KSIĘGARNIA ALP
Renata i Przemysław Jędryczkowscy

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

BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony do współwłaścicieli nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza 20 w Lubsku na sprzedaż udziału w nieruchomości.
PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 22 lutego 2022r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 59.400,00 złotych Wadium wynosi 5.000,00 złotych. Osoby zamierzające 
uczestniczyć w przetargu do dnia 17 lutego 2022r. do godz. 14:00 w siedzibie tut. Urzędu (Ratusz, parter, biuro podawcze) zobowiązane są do złożenia pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z potwierdzeniem spełnienia ww. ograniczenia (aktualny ważny trzy 
miesiące odpis z księgi wieczystej swojej nieruchomości lub wydruk z elektronicznych ksiąg wieczystych). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie wyżej wymienionego zgłoszenia oraz wniesienie wadium, które należy wpłacić w pieniądzu na konto Gminy Lubsko nr 
55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. w terminie do 16 lutego 2022r. Na dzień przed terminem przetargu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubsku (Ratusz, pl. Wolności 1) zostanie wywieszona lista 
osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu. Sprzedaż udziału w nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza 20 w Lubsku w wysokości 120/1000 stanowiącego trzy pomieszczenia o łącznej powierzchni 33,30 m2 (jeden pokój, kuchnia i łazienka, wejście do z tych 
pomieszczeń odbywa się ze wspólnego korytarza) usytuowane na I piętrze budynku mieszkalnego, trzykondygnacyjnego, niepodpiwniczonego w zabudowie półzwartej, w którym znajduje się 4 samodzielne lokale mieszkalne. Przedmiotowe pomieszczenia wyposażone są w: 
instalacje elektryczną, instalację wodną i kanalizacyjną oraz piec kaflowy. Zespół pomieszczeń nie spełnia wymogów samodzielnego lokalu mieszkalnego, określonego w art. 2 ust. 1a-2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1048). Sprzedaż ww. 
udziału następuje z jednoczesną sprzedażą również w udziale 120/1000 gruntu oznaczonego działką nr 162/6 o powierzchni 275 m2, położonego w obrębie 0002 miasta Lubsko przy ul. Mickiewicza 20 zabudowanego budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami gospodarczymi. 
Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1R/00028501/2. Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz zobowiązań (dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów). Nabywca przejmuje ww. pomieszczenia w stanie istniejącym. Gmina Lubsko nie 
ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte zbywanych pomieszczeń. 

BURMISTRZ LUBSKA BURMISTRZ LUBSKA działając na podstawie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 1899) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy pl. Wolności 1 na tablicy ogłoszeń wywieszone zostały działając na podstawie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 1899) informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy pl. Wolności 1 na tablicy ogłoszeń wywieszone zostały 
wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubsko przeznaczonych do zbycia, oddanie w użytkowanie, najem, dzierżawę i użyczenie.wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubsko przeznaczonych do zbycia, oddanie w użytkowanie, najem, dzierżawę i użyczenie.

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

Burmistrz Lubska - Janusz DudojćBurmistrz Lubska - Janusz Dudojć

RacuchyRacuchy
na maślancena maślance
bez drożdżybez drożdży

SKŁADNIKI:

• 400 g mąki pszennej 
• 500 ml maślanki
naturalnej 

• 1 jajko
• 1 łyżeczka sody
• 1 łyżeczka soli
• 2 łyżki cukru
• olej do smażenia

Gotowe!


