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 POLITYKA  REK LAMA 

29 września odbyła się 
LII sesja zwyczajna Rady 
Miejskiej w Lubsku, w 
której udział wzięło 14 
radnych Rady Miejskiej w 
Lubsku, Burmistrz Lubska 
Janusz Dudojć, Skarbnik 
Gminy Anna Górska, 
Naczelnicy wydziałów 
Urzędu Miejskiego, a 
także sołtysi z terenu 
gminy Lubsko.

Na początku, Burmistrz Lubska przed-
stawił sprawozdanie z prac z okresu 
międzysesyjnego, w którym informował 
m.in. o trwających inwestycjach i prze-
targach, otrzymanych dofinansowaniach 
do projektów, podpisanych umowach, a 
także o spotkaniach, w których uczest-
niczył. Mówiąc o zjeździe nauczycieli 
i absolwentów Szkoły Podstawowej nr 
2 w Lubsku przypomniał okoliczności 
przeniesienia szkoły do nowej siedziby. 
Jak wspomniał Burmistrz pod koniec 
2018 roku wziął udział w debacie 
zorganizowanej w budynku dawnego 
gimnazjum. Wówczas większością 
głosów Rady Rodziców, pracowników 
oświatowych, rodziców zapadła decyzja, 
by Szkołę Podstawową nr 2 przenieść do 
nowej siedziby przy ul. Bohaterów 6. 
Jak zaznaczył Burmistrz, choć był inne-
go zdania, przychylił się wraz z radnymi 
Rady Miejskiej do tej decyzji. W ten 
sposób budynek szkoły przy al. Nie-
podległości 2 w lutym 2019 roku został 
opuszczony. Mimo, że do końca sierpnia 
2019 roku budynek pozostawał w trwa-
łym zarządzie Szkoły, to bez gospodarza 
„na miejscu”, stawał się coraz bardziej 
zaniedbany. Co więcej, dochodziło do 
pierwszych prób dewastacji.
By nie dopuścić do zniszczenia obiektu, 
podjęto decyzję o nowym przeznaczeniu 
budynku i przekwalifikowaniu go na 
obiekt użyteczności publicznej, do które-
go po I etapie modernizacji przeniesiono 
MGOPS i ZGMK oraz część Urzędu, a 
kolejne przenosiny Urzędu zaplanowane 
są na IV kwartał br.
Jak wspomniał Burmistrz, były pomysły 
z poprzedniej kadencji, by w budynku 
zrobić przedszkole, jednak nie zostawio-
no żadnej dokumentacji, która pozwala-
łaby zmienić w taki sposób użytkowanie 
obiektu. Dlatego też, aby zadbać o ten 
piękny, znajdujący się w bezpośrednim 
sąsiedztwie z zabytkowym centrum mia-
sta budynek, postanowiono nadać mu 
nową funkcję, równie dostojną i z dalszą 
posługą mieszkańcom gminy Lubsko.
Jak dodał do tej wypowiedzi Przewodni-
czący RM Artur Bondarenko, budynek 
szkoły nie został zdewastowany, jak 
niektórzy piszą w komentarzach na fa-
cebooku, tylko został zagospodarowany 
i dostał drugie życie, czego nie można 
jednak powiedzieć o budynku dawnego 
USC, który za poprzedniej kadencji 
faktycznie zdewastowano i takim go 
pozostawiono. Dopiero za obecnej ka-
dencji obiekt odbudowano i dziś już z 
powodzeniem prosperuje.
Na zakończenie swojego sprawozdania 
Burmistrz wspomniał o malejącej liczbie 
mieszkańców gminy Lubsko, których w 
ostatnim miesiącu znów o 12 osób ubyło.

Bardzo ważną informacją była również 
ta o stanie zadłużenia, które jest syste-
matycznie spłacane i na koniec sierpnia 
br. roku wyniosło 46,6 mln zł, natomiast 
plan na 2022 rok zakłada, że na koniec 
roku zadłużenie spadnie do 45,4 mln zł, 
przy stałym realizowaniu inwestycji i 
bieżącym wykonywaniu obligatoryj-
nych zadań Gminy.
Po sprawozdaniu Burmistrza, przewod-
niczący stałych komisji Rady Miejskiej 
w Lubsku przedstawili informacje z 
podjętych w okresie międzysesyjnym 
działań.
Jako pierwszy głos zabrał Robert Sło-
wikowski Przewodniczący Komisji 
Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw 
Społecznych i Zdrowia, który podsumo-
wał sprawozdania z działalności OSiR i 
B-CK przedstawione przez dyrektorów 
tych jednostek. Innym ważnym tematem 
podczas posiedzenia ww. Komisji była 
bezpieczna droga do szkoły. Dyskusja 
w tym temacie zakończyła się skiero-
waną do Policji prośbą o częstsze patrole 
porządkowe. Obecny na posiedzeniu 
Komisji przedstawiciel Komisariatu 
Policji w Lubsku poinformował, że takie 
patrole są i zadeklarował, że nadal będą 
one realizowane. 
Kolejnym tematem dyskusji był stan 
dróg ul. Strzeleckiej oraz Szkolnej.
W posiedzeniu Komisji uczestniczyła 
również Prezes Szpitala Na Wyspie 
w Żarach Jolanta Dankiewicz, która 
omówiła działalność Szpitala oraz jego 
ofertę. Poinformowała o planowanych 
inwestycjach oraz o uruchomionej Po-
radni Psychologicznej w Żarach, jako 
odpowiedź na duże potrzeby w tym 
zakresie. Pani Prezes poinformowała, że 
z poradni korzysta dużo dzieci oraz mło-
dzieży. Największym problemem Szpi-
tala są niedostateczne środki finansowe 
oraz niedobór specjalistów. Pani Prezes 

korzystając z okazji, podziękowała raz 
jeszcze za sfinansowany przez Gminę 
Lubsko zakup karetki, która dobrze służy 
pacjentom.
Przewodniczący RM Artur Bondarenko 
dodał, że Pani Prezes czyni starania o 
ściągnięcie do Lubska ortopedy oraz 
drugiego ginekologa.
Następnie swoje sprawozdania przed-
stawili:
• Ewa Śmiałek Kowalewska Przewodni-
cząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 
i Samorządu, która poinformowała o 
wizytacji w Klubie Senior+, w którym 
5 miejsc pozostawało na dzień spotkania 
wolnych.
• Marcin Choiński Przewodniczący 
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Komunalnej, 
który informował o tym, że wśród 
omówionych tematów znalazły się: za-
interesowanie środkami na przydomowe 
oczyszczalnie ścieków, inwestycje z 
branży wodno-kanalizacyjnej, działal-
ność LWiK oraz Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego. Przewodniczący nawiązał 
również do spotkania w sprawie ul. 
Kilińskiego, które nie przyniosło jed-
nak satysfakcjonującego obie strony 
rozwiązania.
• Alicja Kuźmińska Przewodnicząca 
Komisji Rewizyjnej, która poinfor-
mowała o wynikach kontroli dotacji 
finansowanych ze środków Programu 
Profilaktyki Uzależnień przekazywa-
nych organizacjom pozarządowym. 
W podsumowaniu radna wskazała, że 
środki są wykorzystywane celowo i 
racjonalnie.
Po wyczerpaniu punktów sprawoz-
dawczych, przystąpiono do głosowania 
uchwał.
Podczas sesji podjęto uchwały w spra-
wie:

• ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 
Lubsko,
• zmiany Uchwały nr XXVI/210/20 
Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 22 
grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za korzystanie z wy-
chowania przedszkolnego w czasie 
przekraczającym czas bezpłatnego 
nauczania, wychowania i opieki w pu-
blicznych przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych utworzonych przy 
szkołach podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Lubsko,
• zmiany uchwały nr XXXIX/291/21 
Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 25 
listopada 2021 r. w sprawie: regulaminu 
określającego zasady wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i przedszkolach dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Lubsko,
• powierzenia Burmistrzowi Lubska 
uprawnień do ustalania wysokości cen i 
opłat za usługi komunalne o charakterze 
użyteczności publicznej oraz za korzy-
stanie z obiektów i urządzeń użyteczno-
ści publicznej,
• zmiany Uchwały budżetowej Gminy 
Lubsko na rok 2022,
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Lubsko na lata 2022-2036.
Wszystkie ww. uchwały zostały podjęte 
jednogłośnie 14 głosami ZA.
W sprawach różnych sołtys Dłużka 
Zdzisława Wierzbicka podziękowała 
Dyrektorowi OSiR w Lubsku Roberto-
wi Ściłbie za ogrodzenie placu zabaw, 
zamontowanie siłowni pod chmurką 
oraz pomoc przy przeniesieniu słupa 
energetycznego linii naziemnej poza 
plac zabaw. Pani Sołtys podziękowała 
również Burmistrzowi Lubska za wspar-
cie tych działań.
Następnie radny Robert Słowikowski 
poprosił obecnego na sali sołtysa so-

łectwa Lutol Łukasza Michałkiewicza 
o podsumowanie 4. edycji Festiwalu 
Pysznego Pieroga. Sołtys poinformował, 
że ulepiono i sprzedano 14 tys. pierogów. 
Podziękował mieszkańcom sołectwa, 
Kołu Gospodyń Wiejskich, a także 
wszystkim, którzy wsparli organizację 
tego wydarzenia. W tym roku Festiwal 
rozszerzono o konkurs wieńców, do 
którego zgłoszono 9 wieńców z powiatu 
żarskiego i jeden z gminy Lubsko (z 
Lutola). Jak dalej informował sołtys, 
konkurs był działaniem przewidzianym 
w projekcie Koła Gospodyń Wiejskich 
z Lutola, na który pozyskano dofinan-
sowanie z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubuskiego.
W dalszej części sesji Przewodniczący 
poinformował o pismach, które wpły-
nęły do biura rady w okresie między-
sesyjnym.
Na zakończenie głos zabrał Burmistrz, 
który przekazał informację o tym, że 
LWiK otrzymał pozwolenie na budowę 
wodociągu w ul. Poznańskiej, Błotnej i 
dalej w kierunku Górzyna. Inwestycja 
ruszy niebawem. Burmistrz poinfor-
mował także o działaniach Gminy 
podjętych w celu usunięcia nieporządku 
przy ul. Głowackiego. Bałagan był w 
okolicy kontenerów, które należą do 
zewnętrznej firmy, a która od Gminy 
dzierżawi jedynie teren. Kontakt z firmą 
jest utrudniony. Burmistrz przekazał, że 
śmieci powinny być uprzątnięte przez 
właściciela kontenerów, gdyż, kiedy 
zrobi to Gmina, koszt usługi wejdzie 
do ogólnego rachunku systemu zwięk-
szając go. Usuwanie dzikich wysypisk 
ma bezpośredni wpływ na wyliczenie 
stawki opłaty za śmieci, którą płacą 
mieszkańcy gminy. 
Burmistrz wspomniał także o ogłoszo-
nym przetargu na energię elektryczną. 
Zauważył, że niepewność powodowana 
wysokimi cenami za media, to duży 
problem, z którym boryka się samorząd.
W dalszej części radna Emilia Za-
jączkowska zapytała się o działania, 
jakie podjęła Gmina w stosunku do 
pogorzelców z naszej gminy. Burmistrz 
odpowiedział, że przygotowano lokal, 
w którym rodzina mogłaby tymczaso-
wo zamieszkać, jednak poszkodowani 
nie chcieli skorzystać z tego rodzaju 
pomocy. Ponadto został wypłacony 
przez MGOPS zasiłek celowy. Również 
PGKiM we współpracy z MGOPS pod-
stawił kontener na gruz. 
W dalszej części radny Robert Słowi-
kowski zapytał się o to, czy do Gminy 
wpłynęły środki, które mają rekompen-
sować większe koszty za media.
A. Górska Skarbnik Gminy odpowie-
działa, że Gmina nie otrzymała takich 
środków.
Burmistrz natomiast poinformował, 
że Gmina boryka się teraz z dużym 
zadaniem wypłat dodatku węglowego. 
Jak dodała Pani Skarbnik pierwsze 
300 wniosków (na 2 000 złożonych) 
powinno otrzymać niebawem środki, 
gdyż Gmina pozyskała pierwszą transzę 
w wysokości 900 000 zł.
Na tym zakończono dyskusję i z uwagi 
na wyczerpanie porządku obrad zakoń-
czono sesję.

M.K.

Sołtys Sołectwa Dłużek podziękowała Dyrektorowi OSiR 
w Lubsku Robertowi Ściłbie za ogrodzenie placu zabaw, 

zamontowanie siłowni pod chmurką oraz pomoc przy 
przeniesieniu słupa energetycznego linii naziemnej poza 
plac zabaw. Podziękowała również Burmistrzowi Lubska 

za wsparcie tych działań.

Sołtys Sołectwa Lutol opowiedział o przygotowaniach i 
przebiegu 4. edycji Festiwalu Pysznego Pieroga. Sołtys 
poinformował, że ulepiono i sprzedano 14 tys. pierogów. 

Podziękował mieszkańcom sołectwa, Kołu Gospodyń 
Wiejskich, a także wszystkim, którzy wsparli organizację 

tego wydarzenia.

LII SESJA ZWYCZAJNA RADY MIEJSKIEJ
W LUBSKU

• imprezy okolicznościowe
• konferencje
• spotkania
• bankiety

SALA KONFERENCYJNO-BANKIETOWASALA KONFERENCYJNO-BANKIETOWA
ZAPRASZA!!!ZAPRASZA!!!

Sala konferencyjno-bankietowa Biblioteki -
Centrum Kultury im. Jana Raka
aleja Wojska Polskiego 2a (były USC).
Klimatyzowana, cyfrowa, w centrum miasta.

Wynajem:
tel. 513085232 lub 68 372 05 21.

Dodatkowe informacje:
sekretariat B-CK pl. Jana Pawła II nr 1.

Serdecznie dziękujemy Firmie UESA Polska Sp. z o.o. Lubsko
za wsparcie finansowe w naszej działalności statutowej.
Dyrektor i pracownicy Biblioteki-Centrum Kultury w Lubsku
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KRONIKA STRAŻACKA
 W GMINIE 

„WYPŁATA NIEZREALIZOWA-
NEGO ŚWIADCZENIA W RAZIE 

ŚMIERCI OSOBY”

	 Śmierć	osoby	bliskiej	to	za-
wsze	smutne	wydarzenie.	Pogrążeni	
w	żałobie	możemy	zapomnieć	bądź	
nie	zdawać	sobie	sprawy	z	uprawnień	
przysługujących	nam	w	następstwie	
śmierci	członka	rodziny.	Jednym	z	taki	
uprawnień	 jest	wypłata	niezrealizo-
wanego	świadczenia	przysługującego	
osobie	zmarłej.	Zdarza	się	bowiem	tak,	
że	osoba	zmarła	posiadała	przyznane	
prawdo	do	określonego	świadczenia	z	
ZUS	np.	w	postaci	renty	bądź	emery-
tury.	Śmierć	osoby	nastąpiła	zaś	przed	
wypłatą	 tego	świadczenia.	Mogłoby	
wydawać	się,	 że	powoduje	 to	 iż	ono	
przepada.	Jednak	tak	nie	jest,	o	czym	
dowiecie	się	Państwo	z	dalszej	lektury.	
	 Na	wstępie	wskazać	należy,	
że	uprawnienia	do	świadczeń	emery-
talno-rentowych	są	ściśle	związane	z	

osobą,	 której	przysługują.	Powoduje	
to,	że	zgodnie	z	art.	922	§	2	kc	świad-
czenia	te	nie	podlegają	dziedziczeniu.	
Jednakże	odrębna	regulacja	z	art.	136	
ustawy	 o	 emeryturach	 i	 rentach	 z	
Funduszu	Ubezpieczeń	Społecznych	
określa	zasadę	przechodzenia	praw	do	
świadczeń	emerytalno-rentowych	po	
osobie	zmarłej.	Uprawnienia	te	prze-
chodzą	na	określone	osoby	niezależnie	
od	 tego,	 czy	 są	one	spadkobiercami	
osoby	zmarłej	czy	też	nie.
	 Jak	stanowi	art.	136		ustawy	
o	emeryturach	 i	 rentach	z	Funduszu	
Ubezpieczeń	Społecznych
1.	W	razie	śmierci	osoby,	która	zgło-
siła	wniosek	o	świadczenia	określone	
ustawą,	 świadczenia	należne	 jej	 do	
dnia	śmierci	wypłaca	się	małżonkowi,	
dzieciom,	z	którymi	prowadziła	wspól-
ne	gospodarstwo	domowe,	a	w	razie	
ich	 braku	 -	małżonkowi	 i	 dzieciom,	
z	 którymi	 osoba	 ta	 nie	 prowadziła	
wspólnego	gospodarstwa	domowego,	
a	w	 razie	 ich	 braku	 -	 innym	 człon-

kom	 rodziny	uprawnionym	do	 renty	
rodzinnej	 lub	na	których	utrzymaniu	
pozostawała	ta	osoba.	
2.	Osoby	wymienione	w	ust.	1	mają	
prawo	do	udziału	w	dalszym	prowa-
dzeniu	postępowania	o	świadczenia,	
nieukończonego	wskutek	śmierci	oso-
by,	która	o	te	świadczenia	wystąpiła.
3.	Roszczenia	o	wypłatę	świadczeń,	o	
których	mowa	w	ust.	1,	wygasają	po	
upływie	12	miesięcy	od	dnia	śmierci	
osoby,	której	 świadczenia	przysługi-
wały,	 chyba	że	przed	upływem	tego	
okresu	 zgłoszony	 zostanie	wniosek	
o	dalsze	prowadzenie	postępowania.
	 Wyżej	 cytowany	 przepis	
kreuje	katalog	osób	uprawnionych	do	
świadczenia	emerytalnego	należne-
go	zmarłemu	w	miesiącu	w	którym	
zmarła	a	 które	nie	 zostało	 zrealizo-
wane	dzieląc	je	na	trzy	grupy.	Pierwszą	
grupą	są	małżonek	i	dzieci,	z	którymi	
osoba	 zmarła	 prowadziła	wspólne	
gospodarstwo	domowe.	Druga	grupa	
to	małżonek	i	dzieci,	z	którymi	osoba	

zmarła	 nie	 prowadziła	wspólnego	
gospodarstwa	domowego.	Ostatnia	
trzecią	grupą	stanowią	inni	członkowie	
rodziny	uprawnienie	do	renty	rodzinnej	
lub	 tacy	na	 których	utrzymaniu	po-
zostawała	osoba	zmarła.	Przy	 czym	
muszą	być	to	„osoby	dostarczające	jej	
w	sposób	stały	do	dnia	śmierci	środki	
utrzymania	w	 zakresie	 pozwalają-
cym	na	pokrycie	 jej	 podstawowych,	
usprawiedliwionych	potrzeb.	W	 tym	
przypadku	nie	chodzi	więc	tyle	o	osoby	
wspierające,	nawet	finansowo	osobę	
zmarłą,	ale	 finansujące	 jej	 codzienne	
potrzeby	w	 zasadniczym	zakresie	 z	
tego	 powodu,	 że	 nie	 dysponowała	
ona	własnymi	 źródłami	utrzymania	
lub	były	one	niewystarczające	do	po-
krycia	 tych	potrzeb”(S.	Gajewski	 [w:]	
Komentarz	do	ustawy	o	emeryturach	i	
rentach	z	Funduszu	Ubezpieczeń	Spo-
łecznych	[w:]	Emerytury	i	renty	z	FUS.	
Emerytury	 pomostowe.	 Okresowe	
emerytury	kapitałowe.	Komentarz	do	
trzech	ustaw	emerytalnych,	wyd.	I,	red.	

K.	Antonów,	LEX/el.	2019,	art.	136.)
	 Istotne	 jest	 to,	 że	osoby	 z	
grupy	drugiej	i	trzeciej	są	uprawnione	
do	 niezrealizowanego	 świadczenia	
dopiero	w	przypadku,	gdy	nie	ma	osób	
z	grupy	bliższej.	Nie	przy	tym	wpływu	
kolejność	 składania	wniosków	 jak	
również	to,	czy	osoby	uprawnione	do	
niezrealizowanego	 świadczenia	 są	
spadkobiercami	 zmarłego.	Pamiętać	
jednak	należy,	że	na	złożenie	wniosku	
o	wypłatę	świadczenia	niezrealizowa-
nego	ustawodawca	przewidział	termin	
12	miesięcy	 liczony	od	dnia	 śmierci	
osoby	której	przysługiwało	świadcze-
nie.	Przekroczenie	tego	terminu	będzie	
skutkowało	 odmową	 jego	wypłaty	
przez	organ	rentowy.

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
We	wrześniu	lubscy	policjanci	odnoto-
wali	ponad	289	 interwencji	zgłoszo-
nych	przez	mieszkańców	miasta	i	gmin	
Lubsko,	Jasień	i	Brody.	Jest	to	znaczący	
spadek	w	stosunku	do	miesięcy	waka-
cyjnych,	gdzie	np.	w	sierpniu	br.	odnoto-
wano	ich	ponad	440.	Na	gorącym	uczyn-
ku	zatrzymali	4	sprawców	przestępstw:	
rozboju,	kradzieży	i	posiadania	środków	
odurzających.	Ujawnili	i	doprowadzili	do	
zakładów	karnych	8	osób	ukrywających	
się	przed	wymiarem	sprawiedliwości,	
w	tym	dwóch	poszukiwanych	na	pod-
stawie	listów	gończych.		Do	policyjnych	
pomieszczeń	oraz	miejsca	zamieszkania	
doprowadzono	8	osób	nietrzeźwych,	
które	swoich	zachowaniem	zakłócały	
porządek	publiczny,	 dawały	powód	
do	zgorszenia	 lub	znajdowały	się	w	
okolicznościach	zagrażających	ich	życiu.	
Funkcjonariusze	ujawnili	119	wykroczeń,	
z	czego	większość	została	zakończona	
na	miejscu	poprzez	nałożenie	mandatu	
(59	szt.)	lub	pouczenie,	w	6	przypadkach	
skierowany	został	wniosek	o	ukaranie	
do	Sądu	Rejonowego	w	Żarach.	Od-
notowano	15	zdarzeń	drogowych	w	
rejonie	dróg	publicznych	oraz	kilka	tzw.	
szkód	parkingowych.	Główną	przyczyną	
zdarzeń	drogowych	było	nieprawidłowe	
niedostosowanie	prędkości	do	warun-
ków	na	drodze	oraz	nieprawidłowe	
wykonywanie	manewrów.

*
Pod	koniec	wakacji	policjanci	otrzymali	
zgłoszenie	o	zakłóceniu	ciszy	nocnej.	
Pod	drzwiami	sąsiada	miał	zasnąć	nie-
trzeźwy	mężczyzna.	Co	chwilę	wybudzał	
się	z	drzemki	i	walił	w	drzwi.	Skierowani	
na	miejsce	policjanci	zastali	wskazane-
go	w	zgłoszeniu	delikwenta.	Podczas	
wykonywania	czynności	okazało	się,	że	
jest	poszukiwany	na	podstawie	nakazu	
doprowadzenia	do	zakładu	karnego,	ce-
lem	odbycia	kary	pozbawienia	wolności	
w	wymiarze	4	miesięcy.	W	związku	z	
tym	sprawca	zakłócenia	musiał	udać	
się	z	policjantami	do	aresztu.	Tym	razem	
funkcjonariusze	pobłażliwie	potraktowali	
sprawę	zakłócenia,	za	co	sprawca	został	
pouczony.

*
Wrzesień	rozpieszczał	nas	dobrą	aurą.	
W	związku	z	tym	wielu	z	nas	wybrało	się	
do	lasu	na	grzybobranie.	Całe	szczęście,	
że	 ten	sposób	sprzędzenia	wolnego	
czasu	nie	wyglądał	jak	w	odnotowanym	
przez	policjantów	zdarzeniu.	W	 jedno	
z	niedzielnych	popołudni	mieszkanka	
Lubska	powiadomiła	policję	o	tym,	że	w	
przeddzień	była	z	mężem	na	grzybach,	
pokłócili	się	a	ona	odjechała,	zostawiając	
go	w	lesie.	Dodała,	że	miał	przy	sobie	
butelkę	wódki.	Nazajutrz	szukała	męża	
od	rana,	ale	nie	mogła	go	znaleźć.	Skie-
rowani	na	miejsce	policjanci	wspólnie	
ze	zgłaszająca	rozpoczęli	poszukiwania	
mężczyzny.	Poszukiwania	były	prowa-
dzone	dwutorowo,	również	na	terenie	
miasta.	Finalnie	cały	i	zdrowy	małżonek	
odnalazł	się	u	kolegi	w	Lubsku,	gdzie	
nocował.	A	sprawa	znajdzie	swój	finał	
w	sądzie,	ponieważ	w	trakcie	czynności	
okazało	się,	że	żadne	z	małżonków	nie	
posiada	prawa	jazdy.	A	wielokrotnie	w	
czasie	poprzedzającym	ich	awanturę	 i	
poszukiwania	kierowali	samochodem.	
Można	 stwierdzić,	 że	gdyby	nie	 ich	
sprzeczka,	uniknęli	by	odpowiedzialności.	

*
Patrol	kryminalny	podczas	kontroli	w	
m.	 Jasień	zauważył	nerwowo	zacho-
wującego	się	mężczyznę.	Kolejny	raz	
funkcjonariusze	wykazali	się	niezawod-
nym	„nosem”.	W	trakcie	wykonywania	
czynności	 służbowych	ujawnili	 przy	
nim	kilkanaście	gram	metamfetaminy	
i	heroiny.	Mężczyzna	trafił	do	policyj-
nego	aresztu.	Za	posiadanie	takie	ilości	
narkotyków	może	trafić	do	więzienia	
nawet	na	3	lata.

*
Wielką	przebiegłością	chciał	się	wykazać	
mężczyzna,	który	w	ciepłą	jesienną	noc	
dokonał	zgłoszenia	na	telefon	alarmowy.	
Powiadomił,	że	znajduje	się	w	rejonie	
jednego	z	lubskich	marketów,	spożywa	
tam	alkohol	i	chce	zostać	zabrany	przez	
patrol	policji.	Funkcjonariusze	we	wska-
zanym	miejscu	zastali	zgłaszającego,	ale	
nie	potwierdzili	spożywania	przez	niego	
alkoholu.	Mężczyzna	rzeczywiście	życzył	
sobie	podwózki	do	domu.	Zamiast	tego	
otrzymał	„w	nagrodę”	500	zł	mandat	
za	nieuzasadnione	wezwanie	patrolu	
policji	i	na	piechotę	udał	się	do	miejsca	
zamieszkania.		

*
W	środę	 (14	września)	do	dyżurnego	
lubskiego	komisariatu	wpłynęło	zgło-
szenie	o	zaginionym.	 	Zaniepokojona	
rodzina	zgłosiła	o	zaginięciu	schorowa-
nego	mężczyznę,	który	wyszedł	z	domu	
wcześnie	rano,	nie	mówiąc	nic	nikomu.	
Mężczyzna	miał	mieć	wcześniej	myśli	
samobójcze,	najbliżsi	nie	mogli	się	z	nim	
skontaktować.	W	jednostce	został	ogło-
szony	alarm.	Policjanci	pełniący	służbę,	a	
także	ci,	którzy	w	tym	dniu	mieli	wolne,	
zaangażowali	się	w	działania.	Rozpoczę-
ła	się	akcja	poszukiwawcza.	Funkcjona-
riusze	sprawdzali	miejsca,	w	których	
mógł	znajdować	się	zaginiony,	okoliczne	
sklepy,	stacje	paliw,	a	 także	dworce	
autobusowe.	 	Przeczesywano	tereny	
leśne,	miejscowość,	w	której	mieszkał	
i	pobliskie	drogi	dojazdowe.	Mundurowi	
sprawdzali	również,	czy	osobie	o	poda-
nych	personaliach	udzielano	pomocy	
medycznej.	Działania	zakończyły	się	
szczęśliwie.	Dzięki	dobrej	koordynacji	
działań	i	szybkiej	reakcji	na	zgłoszenie,	
po	niespełna	dwóch	godzinach	policjanci	
odnaleźli	mężczyznę	całego	i	zdrowego	
w	lesie.	Później	został	on	przekazany	pod	
specjalistyczną	opiekę	medyczną.	Tego	
typu	zgłoszenia,	gdzie	zagrożone	 jest	
życie	 ludzkie,	są	sprawą	priorytetową.		
Policjanci	zawsze	bardzo	poważnie	 je	
traktują	 i	angażują	się	w		najwyższym	
stopniu.	Jeżeli	wiesz,	że	życie	i	zdrowie	
innej	osoby	 jest	zagrożone,	zadzwoń	
pod	numer	alarmowy	112	i	postaraj	się	
przekazać	służbom	lokalizację,	w	której	
znajduje	się	ktoś,	kto	potrzebuje	pomocy.

*
W	Poznaniu	odbyły	się	27	września	
V	Mistrzostwa	Policji	w	podciąganiu	
na	drążku.	W	zawodach	uczestniczyło	
kilkudziesięciu	funkcjonariuszy	z	pięciu	
województw.	Nie	mogło	na	nich	za-
braknąć	policjanta	z	Komisariatu	Policji	
w	Lubsku	młodszego	aspiranta	Adriana	
Rezlerskiego,	który	od	lat	pasjonuje	się	
sportem.	Adrian	uzyskał	taki	sam	wynik	
(49	podciągnięć)	jak	srebrny	medalista	z	
województwa	śląskiego,	jednak	z	uwagi	
na	to,	że	był	młodszy	od	rywala,	zgodnie	
z	regulaminem	zawodów	zajął	III	miej-
sce.	To	nie	był	pierwszy,	udany	występ	
lubskiego	funkcjonariusza.	W	ubiegłym	
roku	zajął	I	miejsce	z	rezultatem	53	pod-
ciągnięć,	a	w	II	edycji	Mistrzostw,	które	
odbyły	się	w	2019	roku	zajął	III	miejsce,	z	
rezultatem	47	podciągnięć.	Podciąganie	
na	drążku	wymaga	dużej	sprawności	
fizycznej,	której	naszemu	policjantowi	
nie	brakuje.	Młodszy	aspirant	Adrian	
Rezlerski	ukończył	Zamiejscowy	Wydział	
Kultury	Fizycznej	w	Gorzowie	Wielkopol-
skim	Akademii	Wychowania	Fizycznego	
w	Poznaniu.	Od	wielu	 lat	pasjonuje	
się	sportem,	szczególnie	 treningiem	
funkcjonalnym,	poprawą	wszystkich	
cech	motorycznych	takich	jak:	szybkość,	
dynamika,	siła	i	wytrzymałość,	a	także	
boksem	i	MMA.	Ukończył	szkolenie	z	
zakresu	cross	treningu.	Brawo!

*
Niemal	każdego	dnia	czytamy	w	Inter-
necie,	że	ktoś	został	oszukany,	stracił	
oszczędności,	przekazał	dane	do	logo-

wania.	Wiele	osób	uczy	się	na	błędach	in-
nych	i	jest	coraz	ostrożniejsza	dokonując	
transakcji	w	sieci,	jednak	ciągle	zdarzają	
się	osoby,	które	ulegają	oszustom	i	tracą	
swoje	pieniądze.	Pozostańmy	ostrożni	
jeśli	chodzi	o	transakcje	dokonywane	
za	pośrednictwem	Internetu,	chrońmy	
również	swoje	dane,	hasła	do	logowania	
i	pin-y	do	kart	płatniczych.	Przestrzegaj-
my	kilku	poniższych	wskazówek,	aby	
uchronić	się	przed	oszustami:	nie	klikaj	
żadnych	odsyłaczy	w	wiadomości	prze-
słanej	esemesem,	za	pośrednictwem	
komunikatora,	czy	e-maila	 (odsyłacze	
te	często	prowadzą	do	sfałszowanych	
stron);	nie	otwieraj	załączników	do	wia-
domości,	jeżeli	masz	jakiekolwiek	wąt-
pliwości	dotyczące	nadawcy;	uważnie	
przyjrzyj	się	ofercie,	która	zawiera	bardzo	
zaniżoną	cenę	w	stosunku	do	 innych	
ofert;	czytaj	komentarze	 innych	osób	
kupujących,	duża	 liczba	negatywnych	
może	świadczyć	o	nieuczciwości	sprze-
dającego;	wiele	serwisów	aukcyjnych	
proponuje	ubezpieczenie	transakcji	oraz	
program	zapewniający	ochronę	kupują-
cym	–	skorzystajmy	z	niego;	unikajmy	
zakupów	poza	aukcją;	przy	odbiorze	
zamówionej	przesyłki	sprawdzajmy	za-
wsze	jej	stan,	czy	nie	została	uszkodzona	
i	co	się	w	niej	znajduje;	korzystajmy	z	
programu	antywirusowego;	nie	podawaj	
swoich	osobistych	danych	na	otwartych	
zasobach:	dane,	które	pozostawiasz	w	
Internecie,	są	gromadzone	przez	roboty,	
które	wysyłają	je	cyberprzestępcom,	ci	z	
kolei	wykorzystują	je	do	własnych	celów	
(na	przykład,	żeby	wysyłać	więcej	spamu	
na	twój	adres	e-mail);	nie	pobieraj	nicze-
go	z	nieznanych	stron	internetowych.

*
Krajowa	Mapa	Zagrożeń	Bezpieczeń-
stwa	to	platforma	wymiany	informacji,	
za	pomocą	której	każdy	obywatel	w	
trosce	 o	 bezpieczeństwo	ma	moż-
liwość	dzielenia	 się	 informacjami	 o	
potencjalnych	zagrożeniach	z	policją.	To	
interaktywne	narzędzie,	dzięki	któremu	
można	zapoznać	się	z	najważniejszymi	
obszarami	dotyczącymi	bezpieczeństwa	
i	zagrożeń	w	danej	 lokalizacji.	 I	 to	bez	
wychodzenia	z	domu.	Od	6	lat	z	powo-
dzeniem	służy	nie	tylko	Lubuszanom.	
Sama	aplikacja	została	zbudowana	w	
taki	sposób,	aby	użytkownik	w	łatwy	
sposób	mógł	z	niej	skorzystać.	Jedynym	
wymaganiem	jest	dostęp	do	komputera	
z	 Internetem	 lub	pobranie	darmowej	
aplikacji	na	urządzenia	mobilne.	Pa-
miętajmy,	że	nanoszone	zagrożenia	są	
anonimowe,	a	zaznaczenie	zagrożenia	
jest	proste	 i	 intuicyjne.	Krajowa	mapa	
zagrożeń	bezpieczeństwa	opiera	się	
o	 informacje	skatalogowane	w	trzech	
płaszczyznach:	informacje	gromadzone	
w	policyjnych	systemach	informatycz-
nych;	 informacje	pozyskiwane	od	spo-
łeczeństwa	w	trakcie	-	bezpośrednich	
kontaktów	z	obywatelami,	z	przedsta-
wicielami	samorządu	 terytorialnego,	
organizacji	pozarządowych	itp.	oraz	w	

trakcie	realizowanych	debat	społecznych	
poświęconych	bezpieczeństwu	 	pu-
blicznemu;	 informacje	pozyskiwane	od	
obywateli	 (internautów)	z	wykorzysta-
niem	platformy	wymiany	informacji.	Na	
terenie	garnizonu	lubuskiego	aplikacja	
Krajowa	Mapa	Zagrożeń	Bezpieczeń-
stwa	funkcjonuje	od	dnia	9	września	
2016	r.	 Informacje	prezentowane	na	
mapie	uwzględniają	zarówno	wybrane	
kategorie	przestępstw	i	wykroczeń,	jak	i	
zagrożenia,	które	w	subiektywnym	od-
czuciu	mieszkańców	negatywnie	wpły-
wają	na	 ich	poczucie	bezpieczeństwa.	
Katalog	danych,	które	można	nanieść	
na	Krajową	Mapę	Zagrożeń	Bezpie-
czeństwa	jest	bardzo	szeroki.	Analizując	
dotychczasowe	funkcjonowanie	plat-
formy	można	stwierdzić,	że	mieszkańcy	
najczęściej	dokonywali	zgłoszeń:	prze-
kroczenia	dozwolonej	prędkości,	nie-
prawidłowego	parkowania,	spożywania	
alkoholu	w	miejscach	niedozwolonych	
czy	niewłaściwej	 infrastruktury	drogo-
wej.	Zgłaszano	także	dzikie	wysypiska	
śmieci	oraz	grupowanie	się	małoletnich	
zagrożonych	demoralizacją.	Z	Krajowej	
Mapy	Zagrożeń	Bezpieczeństwa	korzy-
stają	nie	tylko	obywatele	czy	policja,	ale	
również	inne	służby	i	instytucje,	mające	
za	zadanie	dbanie	o	bezpieczeństwo	
i	porządek	publiczny.	Od	początku	 jej	
funkcjonowania	Lubuszanie	dokonali	
ponad	64	tysiące	zgłoszeń.

*
Po	 raz	kolejny	przestrzegamy	przed	
działaniem	oszustów.	Zastanówmy	się	
za	każdym	razem	i	przeanalizujmy	sytu-
ację,	kiedy	chodzi	o	nasze	oszczędności	
lub	zawarcie	kredytu,	a	wszystko	dzieje	
się	za	pośrednictwem	telefonu.	Oszuści	
nastawieni	na	szybki	zysk	wymyślają	
przeróżne	historie.	Wszyscy	 znamy	
już	oszustwa	na	prokuratora,	policjan-
ta,	czy	pracownika	poczty.	Niedawno	
jedna	z	mieszkanek	powiatu	żarskiego	
została	oszukana	metodą	na	„pracow-
nika	banku”.	Z	kobietą	skontaktował	
się	telefonicznie	nieznany	mężczyzna,	
który	przedstawił	się	 i	poinformował,	
że	jest	specjalistą	departamentu	bezpie-
czeństwa	jednego	z	banków.	Przekazał	

w	rozmowie,	że	ktoś	próbował	wziąć	
kredyt	w	jej	imieniu,	a	następnie	nakłonił	
ją	do	złożenia	wniosku	kredytowego	w	
celu	odzyskania	oszczędności.	Pokrzyw-
dzona	-	zmanipulowana	przez	oszusta	
-	podała	dane	mężczyźnie	i	w	obawie	
przed	utratą	reszty	oszczędności	przeka-
zała	swoje	pieniądze	za	pośrednictwem	
kodu	blik.	Kiedy	połączenie	z	rozmówcą	
nagle	się	urwało,	kobieta	zorientowa-
ła	się,	że	została	oszukana.	Niech	ta	
historia	będzie	przestrogą,	ponieważ	
każdy	z	nas	może	zostać	oszukany	bez	
względu	na	wiek,	czy	wykształcenie.	
Oszuści	wykorzystują	w	tym	celu	różne	
techniki	manipulacji.	Pozostańmy	czujni	
za	każdym	razem,	kiedy	nieznana	osoba	
prosi	o	przekazanie	danych	logowania	
do	bankowości	 internetowej,	kodu	blik	
lub	kodu	autoryzacji	SMS.	Pamiętajmy!	
Nigdy	nikomu	nie	podawajmy	danych	
logowania	do	swojego	konta	 interne-
towego.	Bądźmy	ostrożni	podając	w	
Internecie	numer	swojej	karty	kredy-
towej.	 	 	Zainstaluj	dodatkowe	blokady	
konta	 i	kart	płatniczych,	 jakie	zalecają	
pracownicy	banku.
Kiedy	kupujący,	sprzedający	 lub	kto-
kolwiek	inny	prosi	cię	o	zainstalowanie	
nieznanego	oprogramowania	na	telefon	
lub	komputer,	zastanów	się	–	to	może	
być	program	do	szpiegowania	twoich	
ruchów	na	klawiaturze;	w	ten	sposób	
oszust	widzi	pulpit	 twojego	 laptopa	 i	
tak	zdobywa	twoje	hasła	do	logowania.

*
Jeśli	chcesz	połączyć	pasję	ze	służbą,	jeśli	
cenisz	sobie	stabilizację	zatrudnienia,	
jeśli	jesteś	wrażliwy	na	wszelkie	formy	
łamania	prawa,	jeśli	chcesz	się	rozwijać	
to	optymalnym	miejscem	 jest	praca	
w	policji.	Możesz	zostać	policjantem,	
wykorzystując	swoje	dotychczasowe	
umiejętności	i	predyspozycje.	To	służba	
interdyscyplinarna,	w	której	z	pewnością	
się	odnajdziesz.	Praca	w	policji	to	cieka-
wa	propozycja	 i	perspektywa	realizacji	
zadań,	dająca	wiele	satysfakcji	tym,	któ-
rzy	marzą,	aby	pomagać	innym.	Oczywi-
ście	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	zdo-
byta	wiedza	pomogą	podnieść	poziom	
bezpieczeństwa	 obywateli.	 Służba	
prewencyjna,	kryminalna,	dochodzenio-
wo-śledcza,	ruchu	drogowego,	policyjni	
antyterroryści,	technicy	kryminalistyki,	
profilaktycy,	psycholodzy,	przewodnicy	
psów,	policjanci	z	 laboratorium	krymi-
nalistycznego,	rzecznicy	prasowi,	funk-
cjonariusze	zwalczający	przestępczość	
gospodarczą,	korupcyjną,	cybernetyczną,	
narkotykową	czy	zorganizowaną.	Wolne	
miejsca	czekają	na	kandydatów	rów-
nież	w	lubskiej	jednostce.	Wielu	już	się	
zdecydowało.	Teraz	ty	dołącz	do	naszej	
policji.	Chętni	proszeni	są	o	kontakt	z	p.o.	
Komendanta	Komisariatu	Policji	nadkom.	
Krystian	Szylko	tel.	477941400.

Opr. M.Sienkiewicz

 W GMI NI E 

W ramach cyklu doskonalenia zawodowego 28 
września strażacy z Jednostki Ratowniczo – 
Gaśniczej w Lubsku przeprowadzili ćwiczenia. 
Realizowany był wariant pożaru, który powstał 
w pomieszczeniach socjalnych na parterze, 
jedna osoba poszkodowana. Mimo znacznego 
zadymienia w pomieszczeniach, gdzie odbywała 
się pozoracja, ewakuacja pracowników przebie-
gła prawidłowo. Ze względu na wysoki poziom 
chorych pensjonariuszy ewakuacja placówki od-
bywała się w ograniczonym zakresie. Ocenianie 
poddano procedury alarmowania, reagowanie na 
zagrożenia i współprace personelu ze służbami 
ratowniczymi. Wnioski  omówiono z personelem 
po ćwiczeniach. Ze względu na wysoki poziom 
chorych pensjonariuszy ewakuacja placówki 
odbywała się w ograniczonym zakresie.

*
W ramach szkolenia zawodowego 29 września 
strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej 
w Lubsku przeprowadzili ćwiczenia w szkole. 
Ćwiczenia miały na celu utrwalenie zasady 
zachowania w czasie zagrożeń o charakterze 
pożarowym, które mogą mieć miejsce w palców-
kach oświatowo-dydaktycznych. Realizowany 
był wariant pożaru, który powstał na parterze 

obok sal lekcyjnych. Ocenianie poddano proce-
dury alarmowania, reagowanie na zagrożenia 
i współprace personelu ze służbami ratowni-
czymi. Wnioski  omówiono z personelem po 
ćwiczeniach.

*
11 października strażacy z Jednostki Ratow-
niczo-Gaśniczej PSP w Lubsku nadzorowali 
ćwiczenia sprawdzające warunki bezpiecznej 
ewakuacji.  Ćwiczenia dotyczyły podmiotów: 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubsku, Szkoła Pod-
stawowa nr 2 w Lubsku, Przedszkole Samorzą-
dowe nr 2 w  Lubsku, Przedszkole Samorządowe 
nr 1 w Lubsku. Próbne ewakuacyjne mają na 
celu sprawdzenie znajomości zasad postępo-
wania w sytuacji alarmu związanego z realnym 
zagrożeniem, a więc jak osoba odpowiedzialna 
radzi sobie ze sprawnym i bezpiecznym wypro-
wadzenia dzieci, uczniów i pracowników szkół 
z obiektów. Strażacy mieli okazje zapoznać się 
ze specyfiką obiektu, ilością dzieci, rozmiesz-
czeniem pomieszczeń i instalacji. Obecność 
ratowników stała się okazją dla najmłodszych 
uczniów, by zapoznać się ze sprzętem i samo-
chodami pożarniczymi.

Opr. ms

Strażacy pod okiem Dowódcy sprawdzali warunki bezpiecznej ewakuacji Ćwiczenia odbyły się również na terenie SOSW

Tak wyglądały ćwiczenia w DPS

Adrian Rezlerski od lat pasjonuje się sportem
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 I NFORMAC J A  W GMINIE 

3 października odbyła się konferen-
cja prasowa Wojewody Lubuskiego 
Władysława Dajczaka w sprawie 
dystrybucji jodku potasu na terenie 
województwa lubuskiego. W jej na-
stępstwie Gmina Lubsko w ramach 
działań zarządzania kryzysowego 
podjęła stosowne czynności służące 
zabezpieczeniu mieszkańców naszej 
gminy w przypadku ewentualnego 
wystąpienia skażenia w elektrowni 
atomowej w Zaporowie. Jednym z ta-
kich działań, jest wyznaczenie miejsc 
dystrybucji tabletek jodku potasu na 
terenie gminy Lubsko, które obrazuje 
tabela nr 1. Jak informuje Burmistrz 

Lubska, wyznaczone miejsca dys-
trybucji zostaną uruchomione nie-
zwłocznie po ogłoszeniu zagrożenia 
radiacyjnego na terenie Polski. Zgod-
nie z informacją Państwowej Agencji 
Atomistyki z dnia 3 października 2022 
roku, brak jest obecnie zagrożeń takim 
zdarzeniem. Wojewoda Lubuski na 
portalu społecznościowym facebook 
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego  
informuje, że Państwowa Agencja 
Atomistyki przeprowadziła wiele 
symulacji i prognoz związanych z 
agresją Rosji na ukraińskie obiekty 
jądrowe. Uwzględniają one różne 
scenariusze. Doktor Łukasz Młynar-

kiewicz, prezes Państwowej Agencji 
Atomistyki, zapewnił, że rosyjskie 
działania militarne na Ukrainie oraz 
ataki na Zaporowską Elektrownię 
Jądrową nie stwarzają mieszkańcom 
Polski bezpośredniego zagrożenia. 
Sytuację radiacyjną kraju można 
obserwować na stronie Państwowej 
Agencji Atomistyki: www.gov.pl/web/
paa/sytuacja-radiacyjna
Szersza informacja nt. zaleceń oraz 
przeciwwskazań dotyczących stoso-
wania jodku potasu, dostępna jest na 
stronie internetowej: rejestrymedycz-
ne.ezdrowie.gov.pl

M.K.

Opracowali plan, by być 
przygotowanym

Informacja
Burmistrza Lubska

z dnia 3 października 2022 r.
o wyznaczeniu miejsc dystrybucji jodku potasu na terenie Gminy Lubsko

Numer 
obwodu 

dystrybuc
ji

Granice obwodu dystrybucji 
(wykaz ulic lub miejscowości)

Miejsce 
Dystrybucji 

1 LUBSKO ulice: 
Aleja Pułaskiego, Czwartaków, Dębowa, Farbiarska, Gdańska, Jasna, Jesionowa, 
Jodłowa, Kanałowa, Kosynierów, Krakowskie Przedmieście, Krasińskiego, Krucza, 
Krótka, Letnia, Mickiewicza, Moniuszki, Padarewskiego, Platanowa, Podmokła, Pokoju, 
Poznańska, Racławicka, Sienkiewicza, Szpitalna, Warszawska, Winogronowa, Zamkowa

Urząd Miejski w 
Lubsku 
Ratusz 

Plac Wolności 1

2 LUBSKO ulice: 
Aleja Niepodległości, Chopina, Chrobrego, Dąbrowskiego, Emilii Plater, Gazowa, 
Grunwaldzka, Konopnickiej, Kopernika, Kościuszki, Nadrzeczna, Plac Wolności, Reja, 
Strażacka, Śródmiejska, Tkacka, Zieleniecka

Urząd Miejski w 
Lubsku 

ul. Niepodległości 
2 

(wejście  od ul. 
M. 

Konopnickiej)

3 LUBSKO ulice: 
Artyleryjska, Bociania, Botaniczna, Brzoskwiniowa, Budowlanych, Budziszyńska, 
Ceramiczna, Chmielna, Czołgowa, Dojazdowa, Geodetów, Gliniana, Głowackiego, 
Hoża, Jaskółcza, Kolejowa, Kosmonautów, Kreślarzy, Kręta, Kwiatowa, Łanowa, 
Łąkowa, Letniskowa, Lisia, Lotnicza, Lubelska, Łużycka, Ogrodowa, Osiedle Łużyckie, 
Piastowska, 1 Maja, Piwna, Polna, Pomiarowych, Pomorska, Ptasia, Radosna, 
Robotnicza, Rolnicza, Słowiańska, Słoneczna,  3 Maja, Wesoła, Wilcza, Winna, Wiosny 
Ludów, Włókniarzy, Zielna, Złota, Żabia, Żelazna

Zespól Szkól 
Technicznych 

w Lubsku 
Sala 

Gimnastyczna  
ul. Lubelska 10

4 
 LUBSKO ulice: 
Brzozowa, Cicha, Dworcowa, Dworzec Południowy, Kasztanowa, 
Klonowa, Modra, Nowa, Przemysłowa, Stolarska, Sybiraków

Zespól Szkól 
Technicznych 

w Lubsku 
ul. Powstańców 

Wielkopolskich 2 

5

LUBSKO ulice: 
Czesława Miłosza, Grobla, Gronowa, Jagodowa, Jana Kochanowskiego, Jana Raka, 
Janusza Korczaka, Jarzębinowa, Jaśminowa, Kielecka, Krzywa, Leśna, Łabędzia, Mała, 
Młodzieżowa, Morelowa, Orzechowa, Piaskowa, Przechodnia, Rajska, Słowackiego, 
Słowicza, Strzelecka, Śląska, Tenisowa, Wincentego Witosa, Wiśniowa, Wspólna, 
Żurawia

Szkoła 
Podstawowa 

Nr 1 w Lubsku 
ul. Strzelecka 1

6 
LUBSKO ulice: 
Aleja Wojska Polskiego, Aleksandra Fredry, Baśniowa, Boczna, Bohaterów, Cypriana 
Norwida, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Lubuska, Parkowa, Plac Jana Pawła II, Plac 
Lucjana Grzei, Podgórna, Sportowa, Traugutta, T. Zana, Władysława Reymonta, 
Zapolskiej, Żeromskiego, Wrocławska do nr 55

Szkoła 
Podstawowa Nr 2 

w Lubsku 
ul. Bohaterów 6

7

LUBSKO ulice: 
Bankowa, Dworzec Towarowy, Działkowa, Henryka Sucharskiego, Hubalczyków, 
Jasieńska, Kazimierza Złotka, Kilińskiego, Leopolda Staffa, Lipowa, Plac Vlotho, 
Powstańców Wielkopolskich, S. Skalskiego, Szkolna, Transportowa, Urocza, Wisławy 
Szymborskiej, Żagańska, Żarska, Wrocławska od nr 56

Biblioteka 
Centrum 
Kultury 

Plac Jana Pawła 
II nr 1

8 MIEJSCOWOŚCI: 
Chełm Żarski, Dłużek, Mierków, Osiek, Raszyn, Tarnów, Ziębikowo, przysiółek: Gareja

Świetlica wiejska 
w Mierkowie

9 MIEJSCOWOŚCI: 
Chocicz, Dąbrowa, Górzyn, Grabków, Kałek, Lutol, Tymienice, przysiółki: Gozdno, 
Janowice

Szkoła 
Podstawowa 
w Górzynie

10
MIEJSCOWOŚCI: 
Białków, Chocimek, Mokra, Stara Woda, Tuchola Żarska, przysiółki: Małowice, 
Nowiniec

OSP 
w Starej Wodzie

Tabela i plakat – źródło UM w Lubsku

Rozpoczęła się inwestycja wyko-
nania oświetlenia bocznej płyty 
boiska do piłki nożnej stadionu 
miejskiego w Lubsku. Realizowa-
ne przez Gminę Lubsko zadanie 
dofinansowane jest kwotą 46 
200 zł ze środków Województwa 
Lubuskiego w ramach Programu 
inwestycyjnego pn. „Lubuska 
Baza Sportowa”. Wkład własny 
Gmina pokrywa z własnego bu-
dżetu na 2022 rok.

Tekst i fot. M.K.

PROJEKTY GRAFICZNE 
WYDRUKI CYFROWE 

781 784 686781 784 686 studioraptorstudioraptor

TRAWMAR EKSPERT Sp. z o. o. z 
Daszewic zgłosiła inwestorowi (Gmi-
nie Lubsko) zakończenie i gotowość 
do odbioru prac związanych z wyko-
naniem automatycznego systemu na-
wadniania boiska głównego stadionu 
miejskiego w Lubsku.
Zadanie polegało na: wytyczeniu w 
terenie trasy rurociągów i zraszaczy 
wynurzanych, wykonaniu wykopu 

pod rurociąg i przewody sterowni-
cze, wymianie i montażu rurocią-
gów, podłączeniu i wyregulowaniu 
zraszaczy umieszczonych w płycie 
boiska, zainstalowaniu sterownika 
wi-fi do automatycznego sterowania 
wraz z okablowaniem sterowniczym, 
podłączeniu do wodociągu i prądu, 
odtworzeniu murawy.

Tekst i fot. M.K.

Nawodnienie 
boiska głównego 
stadionu miejskiego

Na realizację inwestycji Gmina Lubsko pozyskała dofinansowanie w kwocie 
30.000 zł ze środków Województwa Lubuskiego w ramach Programu 

Nawadniania Boisk Piłkarskich w 2022 roku.

Wieczorna gra
nie będzie już
problemem

Brak oświetlenia boiska 
bocznego sprawiał, że mogło 
być ono wykorzystywane do 

treningów i rozgrywek tylko w 
czasie dnia. Gra po zapadnięciu 
zmroku nie była możliwa. Teraz 

to się odmieni. Na plus!
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11 października br. uczniowie klasy I 
Szkoły Podstawowej nr 1 zwiedzały 
Wieżę Bramy Żarskiej oraz ratusz. Jak 
to mówią – dla chcącego, nic trudne-
go – toteż bez większego trudu dzieci 
wspięły się na widokowy taras baszty, 

wykazując się przy tym sprawnością i 
zdyscyplinowaniem. Jako, że pogoda 
sprzyjała, mogły podziwiać piękną 
panoramę miasta. Podczas wizyty 
w ratuszu uczniowie byli uważni i 
aktywni, chętnie zgłaszali się do odpo-

wiedzi na zadawane o gminie Lubsko 
pytania. Ich wiedza o Lubsku i okolicy 
okazała się być naprawdę duża! 

Tekst i fot. M.K.

Uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 zwiedzili ratusz i inne lubskie zabytki

Chłopcy i dziewczynki z lubskiej Jedynki

13 października br. w Galerii Mała 
Biblioteki-Centrum Kultury im. Jana 
Raka w Lubsku z okazji zbliżającego 
się Dnia Edukacji Narodowej odbyła 
się uroczystość wręczenia dyrektorom 
oraz nauczycielom gminnych placó-
wek oświatowych nagród Burmistrza 
Lubska, za duże zaangażowanie w 
wykonywanie pracy zawodowej.
Obok wyróżnionej kadry nauczy-
cielskiej gminnych przedszkoli oraz 
szkół podstawowych, nagrodę Burmi-
strza Lubska otrzymały również trzy 
osoby niebędące pracownikami ww. 
placówek, a w dwóch przypadkach 
w ogóle zawodowo niezwiązane z 
oświatą , a jednak bardzo angażujące 
się w kształcenie i wychowywanie 
dzieci i młodzieży. Byli to: Barbara 
Maćkowiak, Grzegorz Rutkowski oraz 
Damian Dworczak.
Uroczystą galę rozpoczął dyrektor 
Biblioteki-Centrum Kultury Paweł 
Skrzypczyński witając przybyłych 
gości. 
Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw 
Społecznych w Lubsku Elżbieta 
Haściło pogratulowała wszystkim 
wyróżnionym oraz podziękowała za 
trud wkładany w codzienną pracę. 
Burmistrz Lubska Janusz Dudojć za-
bierając głos, zwrócił uwagę na to, że 
żyjemy obecnie w trudnych czasach 
i musimy często zmagać się z pro-
blemami, które się co raz pojawiają. 
Edukacja jest bardzo ważną dziedziną, 
co też m.in. znajduje odzwierciedle-
nie w gminnym budżecie. Burmistrz 
pogratulował nauczycielom osiągnięć 
oraz podziękował za aktywny udział 
w życiu reprezentowanych placówek, 
a także w życiu gminy. 
Biorąca udział w uroczystości Prze-

wodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu i Samorządu Rady Miejskiej w 
Lubsku Ewa Śmiałek-Kowalewska 
życzyła zgromadzonym, by płynąca z 
ich pracy pasja, nie ustawała oraz, by 
realizując zamierzenia i cele, spotykali 
na swojej drodze życzliwych i dobrych 
ludzi, którzy im w tym pomogą. 
Burmistrz przedstawił pokrótce syl-
wetki oraz osiągnięcia trojga wyróż-
nionych działaczy i aktywistów lo-
kalnych, dziękując im za poświęcany 
często popołudniami i w weekendy 
czas na pracę z dziećmi i młodzieżą, 
służącą rozwijaniu ich talentów i pasji.

W dalszej części uroczystości przystą-
piono do wręczenia nagród, co było 
przeplatane występami uzdolnionej 
wokalnie lubskiej młodzieży, która 
obecnie doskonali swoje umiejęt-
ności i warsztat w Studiu Piosenki 
Konsonans.

Wśród wyróżnionych z gminnych 
szkół i przedszkoli znaleźli się:

dyrektorzy:
• Małgorzata Lewicka – dyrektorka 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubsku
• Aurelia Fert – dyrektorka Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Lubsku
• Jolanta Grossmann – dyrektorka 
Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddzia-
łami Integracyjnymi w Lubsku
• Irmina Malinowska – dyrektorka 
Szkoły Podstawowej w Górzynie
• Marzena Rudziak – dyrektorka 
Przedszkola nr 1 w Lubsku
• Liliana Lewicka – dyrektorka Przed-
szkola nr 2 oraz Żłobka nr 1 w Lubsku
• Małgorzata Krzyszowska – dyrektor-
ka Przedszkola nr 3 w Lubsku
• Dorota Busz – dyrektorka Przed-
szkola nr 5 w Lubsku

nauczyciele:
• ze Szkoły Podstawowej nr 1: Boże-
na Cisek, Elżbieta Zabłocka, Milena 
Wiśniewska,
• ze Szkoły Podstawowej nr 2: Lilla 
Pabisiak, Mirella Wojciechowska,
• ze Szkoły Podstawowej nr 3 z 
Oddziałami Integracyjnymi: Anna 

Walczak,
• ze Szkoły Podstawowej w Górzynie: 

Katarzyna Grabowska.

Jak wspomniano powyżej, wśród 
wyróżnionych działaczy lokalnych są:
• Barbara Maćkowiak – wieloletnia 
nauczycielka Zespołu Szkół Technicz-
nych w Lubsku,
• Grzegorz Rutkowski – Prezes Zarzą-
du Koła PZW Lubsko nr 1,
• Damian Dworczak – trener drużyn 
dziewcząt i chłopców w MLKS Bu-
dowlani Lubsko.

Wszystkim serdecznie gratulujemy 
zdobytych wyróżnień i nagród. 

Tekst i fot. M.K.

Seniorzy są stale przodującą grupą osób 
okradanych i oszukanych. Każdy już 
słyszał o akcjach np. „na wnuczka”. 
O tym, jak ustrzec się przed takimi 
negatywnymi działaniami opowiedzieli 
Funkcjonariusze Komisariatu Policji 
w Lubsku, podczas zorganizowanego 
12 września br. spotkania. Policjanci  
uczulali na zagrożenia, jakie najczęściej 
spotykają osoby starsze, na co powinni 
zwracać uwagę i gdzie należy zgłaszać 
niepokojące zdarzenia. Funkcjonariu-
sze poinformowali również, że istnieje 

aplikacja pn: Krajowa Mapa Zagrożeń, 
z której warto korzystać.
Drugi panel poruszał kwestię dziedzi-
czenia. Notariusz G. K. Wachnik szcze-
gółowo omówiła rodzaje testamentów, 
możliwości darowizn oraz konsekwen-
cje, jakie mogą wystąpić w razie nie dość 
szczegółowo zawartej ostatniej woli.
Spotkanie pokazało, że warto i trzeba 
podejmować tego rodzaju dyskusje, gdyż 
wiedza podnosi świadomość, co wpływa 
na wzrost poziomu bezpieczeństwa. 

Tekst i fot. M.K.

Świadomy Senior
to bezpieczny Senior

Prelegentami pierwszego panelu dyskusyjnego byli: asp. Anna Pawlak
oraz mł. asp. Patryk Kozakiewicz z Komisariatu Policji w Lubsku,

natomiast drugiego Notariusz Grażyna Krystyna Wachnik z Lubska.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Lubsku

Wśród wyróżnionych nagrodą Burmistrza Lubska znaleźli się dyrektorzy i nauczyciele gminnych przedszkoli
oraz szkół podstawowych, a także lokalni działacze.

INF GAZ Jarosław Wesołowski ze 
Świebodzina rozpoczął realizację 
inwestycji pod nazwą: „Moderniza-
cja gazociągu średniego ciśnienia dn 
63/160 PE wraz z przyłączami oraz 
przekwalifikowanie istniejącej sieci 
niskiego ciśnienia dn 90/125 PW w m. 
Lubsko ul. Poznańska”. Inwestorem 
jest Polska Spółka Gazownictwa sp. 
z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w 
Gorzowie Wielkopolskim. Zadanie 
polega na wykonaniu sieci gazowej 
średniego ciśnienia na odcinku od 
okolic skrzyżowania ul. Poznańskiej 
z ul. Szpitalną do ul. Błotnej wraz z 
przepięciem ok 80 budynków. Wyko-
nawca będzie prowadził prace etapo-
wo, maksymalnie 50cio metrowymi 
odcinkami, wykopem otwartym. In-
formujemy, że niebawem równolegle 
do ww. prac dokonywana będzie przez 

LWiK Sp. z o.o. wymiana wodociągu. 
Z uwagi na prowadzone w pasie jezdni 
roboty, trzeba liczyć się z utrudnienia-

mi i zakłóceniami w płynności ruchu.
Tekst i fot. M.K.

Modernizacja gazociągu
w ul. Poznańskiej

Zarówno modernizacja gazociągu jak i wymiana sieci wodociągowej
w ul. Poznańskiej mają duże znaczenie dla rozwoju gminy Lubsko

W fazie końcowej są prace związane z 
zagospodarowaniem terenu. Do reali-
zacji pozostało: zamontowanie koszy 
na śmieci, boksu śmietnikowego, wy-

równanie miejsc o nawierzchni grun-
towej oraz uporządkowanie terenu.
W zakresie windy – został wybudowa-
ny szyb windowy. Przed Wykonawcą 

prace związane z jego wykończeniem, 
prace elewacyjne oraz montaż dźwigu.

Tekst i fot. M.K.

Zagospodarowanie terenu wokół obiektu koreluje z funkcją budynku.
Z utworzonych miejsc odpoczynku zapewne chętnie będą korzystać nie tylko 
seniorzy z Klubu Senior+ i podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy, 

ale również zwykli przechodnie.

Zagospodarowanie terenu
i montaż windy w budynku
przy al. Wojska Polskiego 2a

Realizacja inwestycji likwiduje bariery
w dostępności do obiektu. 

Zadanie obejmuje przebudowę 
drogi wraz z chodnikami oraz 
wymianę sieci wodociągowej 
na odcinku od skrzyżowania z al. 
Niepodległości do skrzyżowania 
z ul. M. Reja.
Inwestycja, której Inwestorem 
jest Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Zielonej Górze, realizowana 
jest we współpracy z LWiK 
Sp. z o.o. oraz Gminą Lubsko, 
która dofinansowała obecny 
etap przebudowy, przeznaczając 
ze środków własnych budżetu 
Gminy Lubsko na 2022 rok 

kwotę 665 300 zł. 
LWiK zrealizował już swój 
zakres prac wodociągowych w 
100%. 
Równolegle do ww. robót firma 
drogowa wykonała również 
roboty instalacyjne związane z 
odwodnieniem pasa drogowego.
Obecnie przebudowywany jest 
chodnik. 
Na odcinku, na którym prowa-
dzone są prace obowiązuje ruch 
jednym pasem drogi regulowany 
przez sygnalizację świetlną.

Tekst i fot. M.K.

Przebudowa
ul. Wrocławskiej

Realizowana inwestycja obejmuje również 
przebudowę chodników po obu stronach drogi. 

Modernizacja pozostałych chodników w kierunku 
„górki” i dalej osiedla blokowego, przewidziana jest

w dalszych etapach.

Kontynuowana jest przebudo-
wa ul. E Plater. Na ukończeniu 
są roboty związane ze ścieżką 
rowerową po drugiej stronie 
kanału. W zakresie prac drogo-
wych – trwa układanie warstwy 
z kruszywa łamanego. Do wy-
konania na pierwszym odcinku 
drogi zostają: prace związane 
z ułożeniem nawierzchni bi-
tumicznej (planowany termin 
około 20 października br.), 
chodników, regulacją urządzeń 
kanalizacyjnych oraz prace 
porządkowe. 
Wykonawca rozpoczął roboty 
drogowe na drugim odcinku od 
skrzyżowania z ul. Chopina do 
baszty. Usunął stare krawężniki 
oraz asfaltową nawierzchnię. 
Co ważne, wprowadził czasową 
organizację ruchu powodującą 
zamknięcie tego odcinka drogi.

Tekst i fot. M.K.

Trwa wykonanie ogrodzenia terenu 
pod infrastrukturę basenową nad za-
lewem Karaś. Zadanie finansowane 
jest ze środków własnych z budżetu 
Gminy Lubsko na 2022 rok.
To kolejny krok do przodu, zbliżający 
do basenu. 
Został już wykonany budynek z za-
pleczem administracyjno-sanitarnym, 
zagospodarowano teren przy przystani 
kajakowej i przy ww. budynku, w trak-
cie realizacji jest stajnia rowerowa. 
Przypominamy, że Gmina pozyskała 
5 mln zł na budowę basenu i ta inwe-
stycja zaplanowana jest do realizacji 
w 2023 roku. 
Ogrodzenie stanowi w stosunku do 
całości niewielki element, ale bardzo 
ważny, gdyż wpływa na właściwe za-
bezpieczenie obiektu, a w przyszłości 
również jego użytkowników.

Tekst i fot. M.K.

Modernizacja „części A” budynku po 
byłej SP 2 na Urząd idzie do przo-
du. W pomieszczeniach na I piętrze 
zrobione są ścianki działowe, które 
przygotowano już pod malowanie. 
Wykonano sufity podwieszane, prace 
w sanitariatach też są zaawansowane. 
Wszystko wygląda coraz ładniej.
Jak informuje inwestor (Gmina Lub-
sko) - do remontowanej części prze-
niosą się biura Urzędu Miejskiego w 
Lubsku znajdujące się obecnie w bu-
dynku przy ul. Powstańców Wlkp. 3.

Tekst i fot. M.K.

II etap przebudowy 
byłej SP2 na Urząd

Większość pomieszczeń 
I piętra jest już przygotowana 

pod malowanie. ►

Ogrodzenie terenu pod infrastrukturę 
basenową nad zalewem Karaś

Kolejny krok bliżej
do basenu

Przebudowa
ul. E. Plater

Zgodnie z uzgodnieniami i decyzją 
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków zastosowano solidne, granitowe 

krawężniki.
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Czytelnicy pytają, redakcja odpowiada
W ramach cyklu „Czytelnicy pytają, 
redakcja odpowiada” prezentujemy 
kolejny materiał

JESIENNE ODŻYWIANIE- co war-
to włączyć do codziennego menu?
Jesienne menu to przede wszystkim se-
zonowe odżywianie. Sezonowe odży-
wianie polega na opieraniu swojej diety 
w produkty, które rosną i dojrzewają 
o aktualnej porze roku. Jakie są tego 
korzyści? Świeżość produktów - dzięki 
temu, że warzywa i owoce pochodzą 
z lokalnych miejsc będą najświeższe; 
najwyższa jakość żywności - produkty, 
które wyrastają w naturalnych warun-
kach w naszej strefie klimatycznej i o 
właściwym dla siebie czasie, cechują 
się najwyższą zawartością składników 
odżywczych; zdrowie - dużo witamin i 
minerałów = wpływ na poprawę zdro-
wia. Dodatkowo produkty, których nie 
trzeba transportować przez połowę kuli 

ziemskiej nie potrzebują konserwan-
tów i chemii.

Jesiennie menu powinno się składać 
przede wszystkim z: warzyw liścia-
stych - rukola, roszponka, boćwina, 
sałata rzymska, masłowa, lodowa, 
szczaw, natka pietruszki, jarmuż, cyko-
ria, endywia; warzyw kapustnych- ka-
pusta włoska, biała, czerwona, kalare-

pa, brokuł, kalafior, brukselka; warzyw 
korzeniowych i cebulowych - seler, 
rzodkiew, biała, marchew, szczypiorek, 
burak, cebula, rzodkiewka, pietrusz-
ka, czosnek; warzyw psiankowatych 
i dyniowych - bakłażan, pomidory, 
papryka, dynia, topinambur, cukinia, 
ziemniaki; owoców- żurawina, śliwki, 
jabłka, gruszki, winogrona, pigwa; 
węglowodanów złożonych - kasze 
gruboziarniste, pieczywo razowe czy 
płatki owsiane, gryczane ale również 
ryż brązowy i makaron razowy; na-
biału - sery twarogowe, grani, sery 
zółte i pleśniowe (w umiarkowanych 
ilościach), mleko, kefiry, maślanki, 
jogurty naturalne; zdrowych tłuszczy 
- orzechy, olej rzepakowy, lniany czy 
oliwa z oliwek; mięsa i ryb - w przewa-
dze mięso drobiowe - indyk, kurczak, 
ryby tłuste i chude.

Jesień to czas, który sprzyja przezię-

bieniom, zatem dobrym pomysłem 
będą jesienne rozgrzewające posiłki z 
dodatkiem przypraw takich jak: cyna-
mon, kardamon, goździki, kurkuma, 
tymianek, oregano, majeranek, imbir. 
Nie zapominajmy o czosnku i cebuli, 
które spożywane regularnie wspaniale 
podnoszą odporność organizmu. Co 
jeszcze możesz zrobić, aby podnieść 
odporność organizmu? Pij zdrowotne 
napary!

NAPAR Z IMBIRU - kilka plasterków 
imbiru zalej wrzątkiem, przykryj i 
pozostaw do ostygnięcia, dodaj dużo 
soku z cytryny i miód. 
ZŁOTE MLEKO - pół łyżeczki kur-
kumy i szczyptę pieprzu podgotuj na 
mleku. Poczekaj do ostygnięcia i dodaj 
łyżeczkę miodu. Te napary działają 
świetnie prewencyjnie jak i w trakcie 
przeziębienia czy choroby.

Przykłady sezonowych posiłków, które 
możesz włączyć do codziennego menu: 
jabłkowo-szpinakowy koktajl, barszcz 
czerwony, zupa szczawiowa, krem z 
kalafiora, krem z pora, krem z białych 
warzyw, zupa pomidorowa, zupa cebu-
lowa, dyniowa, faszerowana papryka, 
gulasz z dyni, makaron z bakłażanem i 
pomidorami, kompot śliwkowo- grusz-
kowy, placuszki z żurawiną, owsianka  
z żurawiną, jabłkiem, orzechami, 
jaglanka  z gruszką i cynamonem oraz 
pestkami dyni, leczo (cukinia, papryka, 
pomidory, cebula), ziemniaczki na 
ciepło z kapustą i jajkiem. Odżywiaj 
się zdrowo!

Dietetyk Monika Rycerz
facebook: Dietetyk Monika Rycerz
instagram: dietetyk_monikarycerz

„Książka jest największym z darów, jakie 
możemy ofiarować dziecku, darem na 
zawsze, na całe jego dziecięce i dojrzałe 
życie. Pożytki obcowania z książką są 
niepoliczalne: książka rozwija wyobraź-
nię, kształtuje świadomość i wrażliwość 
na drugiego człowieka, wzbogaca słow-
nictwo, pozwala rozumieć siebie i świat, 
towarzyszy w radości i w chwilach smut-
ku, bawi do łez, a czasem wzrusza. Każ-
dy, kto ją czyta lub jej słucha, pokonuje 
samotność”. Te słowa prof. Grzegorz 
Leszczyński zawarł w broszurze propa-
gującej projekt „Mała książka – wielki 
człowiek”, skierowanej do rodziców 
dzieci w wieku 3-6 lat. Od 2019 roku 
lubska biblioteka bierze czynny udział w 
tym projekcie zachęcając do kontaktu z 
książką od najmłodszych lat. Służą temu 
liczne spotkania i imprezy czytelnicze 
promujące czytanie dzieciom. 29 wrze-
śnia w całym kraju obchodzono Ogólno-
polski Dzień Głośnego Czytania. W tym 
roku do współpracy w przygotowaniu 
imprezy Oddział dla dzieci B-CK  zapro-
sił trzy lubskie szkoły. Wśród czytających 
znalazły się ósmoklasistki ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 oraz pierwszoklasistki  
z Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku. 
Młodzież czytała fragmenty książki Han-

ny Łochockiej „O wróbelku Elemelku” 
oraz opowiadania z książki Ewy Stadt-
müller pt. „Opowiastki o zwierzętach”. 
Na widowni zasiedli uczniowie klas 
pierwszych z Niepublicznej Szkoły Pod-
stawowej oraz dzieci z Przedszkola nr 1 
w Lubsku. Głośne czytanie przeplecione 
zostało zabawami logopedycznymi oraz 
zagadkami obrazkowymi. Dla przed-
szkolaków przewidziane zostały również 
warsztaty plastyczne podczas których 

dzieci wykonały mobile przedstawiające 
jednego z bohaterów wysłuchanej opo-
wieści. Udział w spotkaniu, przyjemność 
wynikająca ze słuchania fascynujących 
historii czytanych przez starsze kole-
żanki i ciepła atmosfera wypływająca 
z kontaktu z książką sprawiły dzieciom 
wiele radości i wpłynęły na rozbudzenie 
czytelniczej ciekawości i ogólny rozwój, 
tak ważny dla najmłodszych.

Renata Włodarczak

Czytajmy dzieciom

 Pięcioletnie "Biedronki z P nr 1 prezentują 
 prace plastyczne wykonane na spotkaniu.

 Uczennice kl. VIII z SP nr 2 czytają 
pierwszoklasistom z NSP w Lubsku.

Na wstępie przypomnijmy sobie co to 
jest Dzień Białej Laski, otóż Dzień Bez-
piecznej Białej Laski został ustanowiony 
w 1964 r. przez Kongres i prezydenta Sta-
nów Zjednoczonych Lyndona Johnsona. 
W 1969 r. Zgromadzenie Ogólne Między-
narodowej Federacji Niewidomych ogło-
siło dzień 15 października Międzynarodo-
wym Dniem Białej Laski. W Polsce dzień 
ten po raz pierwszy obchodzony był w 
roku 1993. Polski Związek Niewidomych 
Koło Lubsko  Międzynarodowy Dzień 
Białej Laski swoje święto obchodziło w 
tym roku  23 września 2022 r. Uroczy-
stość zorganizowana została w restauracji 
„Okaryna” w Lubsku, jest to lokal bez 
barier architektonicznych przystosowany 
dla osób niepełnosprawnych i przyjazny 
organizacjom, które reprezentują takie 
osoby. Gości przywitała Prezes Koła, 
składając życzenia z okazji tego szczegól-
nego święta  w imieniu swoim i Zarządu 
Koła PZN Lubsko, życząc wszystkim 
członkom PZN i przewodnikom dużo 
zdrowia i sił do pokonywania trudności 
dnia codziennego .W tym dniu szczegól-
nie łączę się z wszystkimi osobami i ich 
rodzinami, dla których biała laska jest 
codziennym i niezbędnym narzędziem do 
bezpiecznej komunikacji. Życzę wszyst-
kim aby zawsze odnajdywali warunki do 

odnajdywania nowych inspiracji, dobro-
czynnie wpływających na komfort życia 
osób niewidomych i słabowidzących na 
terenie naszego miasta Lubsko i miasta 
Żary oraz całego powiatu żarskiego. Pre-
zes Koła podziękowała również członkom 
Zarządu za zaangażowanie w pracę w 
Kole na rzecz wszystkich członków. Każ-
dy z członków otrzymał słodki upominek 
a wszyscy uczestnicy zaproszeni zostali 
na ciepły obiad i deser . Na zakończenie 
do późnych godzin wieczornych trwała 
zabawa taneczna, muzycznie umilał 
czas D.J.Maciej, dania serwowane przez 
restaurację „Okaryna” smaczne a ciasta 
przepyszne. Ten wspólnie spędzony czas 
a bawiono się radośnie wiele znaczy dla 
osób niepełnosprawnych. Możliwość 
spotkania się, wspólnej zabawy i integracji 
daje wszystkim poczucie własnej wartości 
i nadzieję na lepsze jutro. Zapraszam 
osoby z dysfunkcją wzroku posiadające 
orzeczenie znaczne lub umiarkowane 
oznaczone symbolem O4o do zapisy-
wania się do naszego Koła Polskiego 
Związku Niewidomych. Biuro Koła PZN 
Lubsko czynne: w każdą środę od godz. 
9 - 12 pl. Jana Pawła II, Biblioteka - Cen-
trum Kultury pok. 20.

Prezes Koła PZN Lubsko
Helena Szyperska

Dzień Białej Laski

Tego rodzaju spotkania 
integracyjne mają swoją 

wartość

15 września dzieci 
z Przedszkola nr 
3 w Lubsku ob-
chodziły Między-
narodowy Dzień 
Kropki. Była to 
okazja do szalonych 
zabaw z Kropką w roli 
głównej. Jest to święto, 
które ma na celu pobudzenie 
pomysłowości, kreatywności, talentu 

oraz odwagi. I tak 
też było. Z kropek 
powstały cieka-
we prace, chodnik 
przed budynkiem 

przedszkola zamie-
nił się w kolorowy 

dywan, a nawet u nie-
których pojawiły się kolo-

rowe piegi. 
       red 

 Dzieci chętnie i 
aktywnie brały udział 
w zajęciach 

Dzień
Kropki

20 września małe i większe Smyki 
świętowały jeden z najważniejszych 
dni w swoim kalendarzu, Ogólnopolski 
Dzień Przedszkolaka. Uśmiechnięte 
buźki udowodniły, że są Przedszkola-
kami na medal - złoty medal!

Red

DzieńDzień
PrzedszkolakaPrzedszkolaka

 Na Smyki zawsze można liczyć 

DzieńDzień
spadającegospadającego
liścialiścia

23 września dzieci z Przedszkola nr 3 
w Lubsku świętowały pierwszy dzień 
jesieni. Z tej okazji odwiedziła ich 
piękna Pani Jesień, którą dzieci popro-
siły jeszcze o ciepłe dni i dużo słońca. 

Przedszkolaki wybrały się również 
na spacer, by w okolicy poszukać 
darów, które przyniosła nam jesień. 
Dzieci znalazły kasztany, przepiękną 
jarzębinę, a także kolorowe liście. W 

tym dniu dzieci mogły rozwijać swoją 
kreatywność oraz wzbogacać wiedzę 
przyrodniczą. 

Red

 Przedszkolaków odwiedziła 
Pani Jesień 

Ze względu na przekazanie po-
koleniowe, chcąc pielęgnować 
tradycję upamiętniania tego, co 
stało się na Syberii a także ze 
względu na to, że Sybiraków jest 
coraz mniej, Burmistrz Jasienia 
Pan Andrzej Kamyszek zapropo-
nował jasieńskim harcerzom, aby 
przejęli patronat i zorganizowali 
to święto po raz pierwszy. Dnia 
30 września 2022 roku, odbyła 
się  uroczystość przy pomniku 
"Zesłańców Sybiru", zbudo-
wanego z torów kolejowych,  
na Cmentarzu komunalnym w 
Jasieniu.  Uroczystość otworzyła 
Dyrektor Miejsko Gminnego 

Ośrodka Kultury w Jasieniu 
Hanna Łabudzińska, następnie 
przemówienie wygłosił Bur-
mistrz Jasienia a także  Prezes 
Związku Sybiraków w Jasie-
niu Pani Genowefa Karmelita. 
Harcerze z 1 Wielopoziomowej 
Drużyny Harcerskiej "Bystrzaki" 
poprowadzili apel, czyniąc wartę 
oraz składając kwiaty ze znicza-
mi od przybyłych delegacji i osób 
prywatnych. Po zakończeniu, 
w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury, można było obejrzeć 
Akademię przygotowaną przez 
jasieńską młodzież. 

Magdalena Kraśnicka

 Obchody Dnia Sybiraka to wieloletnia tradycja 

Dzień Sybiraka 
w Jasieniu
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Redakcja ML poszukuje współpracowników, którzy chcieliby pisać artykuły o różnorakiej 
tematyce lokalnej: imprezy, wydarzenia kulturalne, oświatowe, sportowe, prezentacja 
ludzi, wywiady, ciekawostki itp. Nadsyłane artykuły powinny być napisane poprawnie 
gramatycznie i stylistycznie, z załączonymi zdjęciami. Zainteresowane osoby prosimy o 
kontakt na e-mail Wydawcy ML: biblioteka@lubsko.pl, wraz z informacją na swój temat 
i dane kontaktowe.

UWAGA!

Gdyby świat mógł być różowy… - 
pomyślała i taki sobie stworzyła, co 
prawda w salonie, ale jest to miejsce, 
w którym spędza dużą część swoich 
dni. Agata Skurzyńska, Lubszczanka, 
makijażystka, wizażystka, właścicielka 
salonu urody Agnes makeup przy ul. 
Staffa 11 w Lubsku. 
Agatę w świeżo otwartym salonie 
we wrześniu br. odwiedzili Burmistrz 
Lubska Janusz Dudojć oraz Przewod-
niczący Rady Miejskiej w Lubsku Artur 
Bondarenko. Choć salonowy świat 
Agaty ma więcej wspólnego z kobie-
tami, niż z mężczyznami, to spotkanie 
wypełniła interesująca rozmowa. 
Burmistrz pogratulował Agacie wszyst-
kich zdobytych osiągnięć. Powiedział, 
że dołącza do grona Lubszczan z 
werwą, a także z pomysłem na siebie, 
który z sukcesem udało się im zrealizo-
wać i urzeczywistnić. 
Przewodniczący Rady Miejskiej zwró-
cił uwagę na wiszące na ścianie dyplo-
my, stanowiące dowód i potwierdzenie 
wybitnych zdolności Agaty. 
Sama Agata mówi o drodze, która do-
prowadziła ją do obecnego miejsca ze 
skromnością i pokorą. Talent zawsze 
bronił się sam. A tego Agacie nie bra-
kuje. Laureatka wielu konkursów, także 
tych prestiżowych: w 2020 roku zajęła 
2. miejsce w województwie lubuskim 
w plebiscycie Mistrzowie Urody. Swój 
sukces podwyższyła, zdobywając w 
tym roku w tożsamym konkursie tytuł 
Make-Up Artist Roku oraz zajmując 
1. miejsce, które dało jej nominację do 
plebiscytu na szczeblu krajowym, w 
którym zajęła 3. miejsce! Marzeniem 
dającym jej motywację do dalszego 
doskonalenia się, jest zdobycie 1. miej-
sca w plebiscycie krajowym. Życzymy 
Agacie osiągnięcia tego celu wierząc, 
że pozostaje to tylko kwestią czasu. 
Drugim marzeniem jest zdobycie ty-
tułu czeladniczego Mistrza Makijażu. 
Również to pozostaje w zasięgu jej 
możliwości. Agata jest samoukiem, ale 
też szkoli się u najlepszych wizażystów 
w Polsce. W zasadzie w krajowym 
świecie wizażu została tylko jedna 
instruktorka, z której wiedzy i umie-
jętności chciałaby zaczerpnąć. I to jest 
jej trzecim marzeniem. Chciałaby też 
zdobyć kwalifikacje trenerskie i szkolić 
wizażystów. 
Czy Agata ma więcej marzeń. Pewnie, 
że tak! I jest to całkiem prawidłowe. 
Marzenia są motorem napędowym. 
Mówi się: chcieć to móc. Nie zawsze 
jest to jednak takie proste. Ale kiedy 
dochodzi do tego talent i umiejętności 
- staje się to bardziej realne. 

Salon Agaty jest bardzo…kobiecy. To 
strefa absolutnego relaksu i komfortu. 
Miękkie, pastelowe kolory otulają od 
samego wejścia. Kwiecista ścianka 
zachwyca. Aksamitne, muszelkowe 
fotele i sofa zachęcają do odpoczyn-
ku. Palety kolorów na ladach kuszą 
lśnieniem światła odbijającego się w 
tubach, sztyftach, słoiczkach. Róże i 
beże przeplatane bielą, brązem i fio-
letem. Wszystko jak pięknie wygląda, 

tak i pięknie pachnie. Dla kobiet, to 
jak cząstka raju, do którego idą z przy-
jemnością po chwilę wytchnienia i po 
piękno. Zawsze wychodzą zadowolone. 
Agata ma bardzo dużo stałych klientek. 
Najczęściej łapią z nią kontakt poprzez 
polecenie. Nie musi się martwić o brak 
zajęcia. Jej kalendarz zapisany jest 
umówionymi wizytami do czerwca 
2023 roku. Jak mówi najtrudniejsze są 
okresy świąt, wesel, komunii. Wówczas 

pracy jest tyle, że i cała doba byłaby za 
krótka. Klientki ma z Lubska i okolic, 
z Jasienia, Żar, Brodów, Tuplic, Wro-
cławia. 
Zdarza się, że klientem Agaty jest męż-
czyzna, który przychodzi, by skorzystać 
z redukcji przebarwień skórnych, ko-
rekty pana młodego, ujarzmienia brwi. 
Wśród usług nakierowanych na dam-
skiego odbiorcę są: makijaż dzienny, 
wieczorowy, okolicznościowy, arty-
styczny, ślubny wraz z próbą ślubną, do 
sesji zdjęciowych. Możliwe są również 
trwające około 4 godzin indywidualne 
lekcje makijażu. 
Praca, którą wykonuje Agata sprawia 
jej dużą przyjemność, dlatego ze mę-
czeniem zawsze wygrywa satysfakcja 
z wykonanej usługi oraz z zadowolenia 
klientki. 
Jak mówi, w dobrym makijażu ważne 
jest poznanie oczekiwań klientki, dobra 
baza, która potem długo „utrzyma” 
makijaż. Stawia na naturalność. W 
każdej kobiecie potrafi dostrzec piękno 
i potrafi to piękno podkreślić, wydobyć, 
by lśniło. Maluje kobiety w różnym 
wieku. Przychodzą do niej młode 
dziewczyny, ale i kobiety dojrzałe, 
także z niedoskonałościami skóry, którą 
dodatkowo trzeba zabezpieczyć i zbu-
dować jej jednolitość. Te dwie ostatnie 
grupy stanowią największe wyzwanie. 
Ale właśnie te Agata lubi malować 
najbardziej, może też z tego względu, że 
ich radość z odbicia własnego oblicza 
w lustrze - jest największa. 
Myślę, że Agata ma w sobie coś z cza-
rodzieja. Przemienia ludzi i odmienia 
ich. Widziałam to. Kobiety idąc do 

Agaty – te widziane przez szybę z jej 
salonu - są w większości zamyślone, 
zestresowane, śpieszą się. Uśmiech 
pojawia się dopiero przy wejściu. Naj-
pierw nieśmiały, poprzeplatany zadumą 
z powodu natłoku myśli, które jeszcze 
są w głowie, które się w niej kotłują. 
Ale już po chwili przychodzi chwila 
zapomnienia, która rozciąga się na czas 
wykonania makijażu (ok 1h). Zadowo-
lenie z własnego odbicia na koniec jest 
równie wielką zapłatą, co ta finansowa. 
Agata ma dar upiększania ludzi i ma 
dar rozbudzania w nich szczęścia i 
pewności siebie. Umalowane kobiety 
wychodzą z jej salonu uspokojone, 
zrelaksowane, uśmiechnięte, z twarzą 
rozpromienioną i świeżą, pewne siebie i 
tego, że w tej właśnie chwili wyglądają 
po prostu bosko!
Mówiąc o Agacie i jej salonie Agnes 
makeup nasuwa się jeszcze jedno sło-
wo - GLOW, które oznacza poświatę 
i blask. Takie właśnie są jej makijaże. 
One są GLOW. To znajduje potwier-
dzenie także w makijażu do ślubnej 
sesji zdjęciowej pięknej Pauli, którego 
robienie dane mi było oglądać. 
Agata - choć własny biznes, to trudny 
„kawałek chleba”, duże ryzyko i odpo-
wiedzialność, to życzymy, byś działała 
na lubskim rynku wiele długich lat. 
Klientek z pewnością Ci nie zabraknie, 
jako, że każda kobieta chce wyglądać 
pięknie, a co jakiś czas chce wyglądać 
szczególnie pięknie i po to „szczególne 
piękno oraz GLOW” – przyjdzie wła-
śnie do Ciebie. Powodzenia!!! 
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Agnes makeup i jej świat w kolorze różu

We wrześniu br. Agatę Skurzyńską w nowootwartym salonie Agnes makeup 
odwiedzili Burmistrz Lubska Janusz Dudojć oraz Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Lubsku Artur Bondarenko 

Przygotowania do makijażu stałej klientki Pauli do ślubnej sesji zdjęciowej oraz efekt końcowy
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W zasadzie ta nazwa 
mówi już wszystko i 
niepotrzebne byłoby 
dalsze pisanie. Mimo to, 
poczynię małą dygresję.

O Bartoszu Iwanowskim – chłopaku 
z Lubska, który swoją przygodę z 
fryzjerstwem zaczynał jako 14-letni 
dzieciak, strzygąc swojego tatę, 
potem taty kolegów – w garażu. 
Podpatrzony fach w jednym z lub-
skich zakładów fryzjerskich na Reja 
zaowocował tak wielkim sukcesem 
indywidualnym tego młodego Lub-
szczanina.
25 sierpnia br. Bartka odwiedził 
Burmistrz Lubska Janusz Dudojć. 
Niemalże w 7 rocznicę istnienia 
zakładu oraz pierwszą rocznicę jego 
funkcjonowania przy ul. Kościuszki 
14 (wcześniej salon mieścił się przy 
ul. Krakowskie Przedmieście).
Burmistrz, wyraził zadowolenie z 
tego, że w młodych ludziach jest tyle 
przedsiębiorczości i co najważniej-
sze pomysłu na siebie i odwagi, by 
realizować marzenia. Takie powinno 
być centrum miasta – mówił dalej – 
urozmaicone drobnymi zakładami 
usługowymi, rękodzielniczymi, 
kawiarniami. Czasem nie docenia-
my tego, co nasze, zachwycając się  
jednocześnie tymi samymi rzeczami 
u innych. Jak zauważył Bartek, to 
wynika z braku przyzwyczajenia, by 
korzystać z tego, co jest na miejscu, a 
z drugiej strony – paradoksalnie – z 
przyzwyczajenia i przekonania, że 
gdzieś indziej jest lepiej. Niektórzy 
wciąż wolą pojechać np. do Zielonej 
Góry na kawę myśląc, że tam wypiją 
lepszą, czy pójść do tamtejszego 
fryzjera sądząc, że jak zapłacą więcej, 
to otrzymają lepiej wykonaną usługę. 
Jednak wciąż znajdują się ludzie, 
którzy cenią, co nasze, rodzime i z 
tego korzystają i zostają tutaj.
Bartek pracuje na swoją markę i re-
nomę wiele lat, i niewątpliwie zdobył 
już jedno i drugie. Ale nie poprzestaje 
na tym. Stale doskonali swój warsz-
tat, pogłębia i poszerza horyzonty 
oraz kompetencje. To, że jest dobry 
w tym, co robi, najlepiej potwierdza 
jego zapełniony umówionymi wizy-
tami kalendarz. Nie narzeka na brak 
klientów. Wielu jest stałych – mówi. 
Najwięcej jest z Lubska i okolic. Z 
naszych usług korzystają klienci z 
Gubina, Zielonej Góry, Bobrowic, 
Żar, są nawet ze Śląska i z Warszawy. 
Najlepszą reklamą jest ta przekazana 
przez innych na bazie zdobytych 
doświadczeń. W zasadzie o inną nie 

kiwania Huberta. Wystarczyły trzy 
słowa, które między sobą wymienili 
i Bartek od razu przystąpił do pracy. 
W ruch poszły maszynka, nożyczki, 
grzebień, talk, suszarka… 
Bartek – pewny siebie, wiedział, co 
robić. Hubert – spokojny o nową 
fryzurę, siedział zrelaksowany. 
Przyjemnie patrzeć na Bartka przy 
pracy. Jest jak malarz, albo rzeźbiarz, 
skupiony na tym, co przed nim. Tak, 
jakby miał w głowie obraz i przenosił 
go w postaci nowej fryzury na czyjąś 
głowę – w tym wypadku Huberta. 
Skupienie widać było w jego oczach, 
na czole i w lekko zmarszczonych 
brwiach. 
Dzieło skończone.
Hubert rzucił ostatnie spojrzenie 
w lustro i było widać, że patrzy na 
swoje odbicie z zadowoleniem. 
Bartek powiedział, że przy strzyżeniu 
Huberta ma zawsze więcej pracy, 
z uwagi na jego gęste i kręcone 
włosy. Widać jednak, że i on jest 
zadowolony.
Podglądać mistrza przy pracy – trze-
ba przyznać – było interesującym 
doświadczeniem.

***
Na koniec...
Bartek, to chłopak z pomysłem i 
inicjatywą, który często angażuje 
się w działalność charytatywną. W 
swoim salonie ma wywieszonych 
wiele podziękowań. 
Kolejnym przykładem jego empatii i 
chęci oraz gotowości niesienia innym 
pomocy, był przeprowadzony 17 
września br. mini event z okazji 7. 
urodzin salonu, połączony z charyta-
tywną zbiórką środków dla chorego 
Samuela. 
Tego dnia można było przyjść na 
strzyżenie bez wcześniejszego uma-
wiania się, przy okazji rozegrać 
turniej w Fifę, a zebrane do puszki 
pieniądze wspomogły rehabilitację 
małego Samuela.
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musi się bardzo znów starać.
Podglądając mistrza przy pracy zauważa 
się, że jest ona dla niego pasją. To zrozu-
miałe więc i wiarygodne, kiedy mówi, 
że ta praca wcale go nie męczy. W tym 
salonie liczy się klient, sprostanie jego 
oczekiwaniom i wyobrażeniom, liczą 
się jego zadowolenie i satysfakcja. Tutaj 
nie ma pośpiechu, strzyżenia na czas. 
Tutaj jest dokładna, może ocierająca się 
nawet o pedantyzm rzemieślnicza praca 
-w skupieniu, z wykorzystaniem całej 
zdobytej wiedzy, umocnionej doświad-
czeniem. Pewna ręka, sprawne cięcie.
Bartek, to wykwalifikowany fryzjer 
męski. W tym roku osiągnął jeden z 
postawionych przed sobą celów - zdał 
egzamin na czeladnika. Te kwalifikacje 
były mu też niezbędne do bicia rekordu 
Guinnessa we Wrocławiu, gdzie w 
grupie ogółem 200 uczestników odniósł 
kolejny sukces, bijąc konkurentów o 100 
wykonanych strzyżeń więcej.
Zawsze ambitny i odważny. Doceniony 
w wielu konkursach. To co sam ceni naj-
bardziej, to zdobyte II miejsce Pucharu 

Polski w konkursie Barbera we Wro-
cławiu, a także udział w 4. eliminacjach 
Fast Fade Fight Wrocław 2020.
Bartek podchodzi do tego, co robi z po-
wagą, ale też z dystansem, bez żadnego 
napięcia.
Jak opowiada - w jego fachu tym, co jest 
najtrudniejsze, a zarazem najwspanial-
sze, to klient. Sięgając pamięcią wstecz 
mówi, że nie trafił mu się niezadowo-
lony klient. Miał jednak kilka zdarzeń, 
co wspomina z uśmiechem – nie do 
końca zadowolonych mam z nowej 
fryzury synów, za to sami synowie byli 
zadowoleni.

Salon Ciach&Style otwarty jest:
- we wtorki, środy i czwartki w godzi-
nach od 9:30 do 17:30; 
- w piątki od 10:00 do 19:00 oraz 
- w soboty od 9:30 do 14:30. 
Średni czas standardowego strzyżenia, 
to około 30-40 minut. Wśród świadczo-
nych w zakładzie usług są m.in.: strzyże-
nie, golenie golarką, golenie brzytwą na 
mokro, trymowanie brody, odsiwianie, 

depilacja woskowa włosów z nosa oraz 
ucha. Za jakiś czas będzie można także 
skorzystać z usługi trwałej ondulacji.
Wizytę można umówić osobiście, tele-
fonicznie lub przez aplikację Booksy, 
gdzie bazując na ponad 300 opiniach, 
Bartek otrzymał notę najwyższą 5.0.
Na zakończenie, kilka słów opisu 
poświęcam stworzonej przez Bartka 
przestrzeni do pracy. Czuć tam fajny 
klimat - stylowy, a także po prostu dobrą 
atmosferę. 
Przy wsparciu znajomych – udało mu 
się przygotować miejsce, które na-
straja, pozwala odpocząć, zaciekawia. 
Człowiek wchodząc widzi na wstępie 
z pomysłem urządzony salon. Będąc 
tam trochę dłużej, zauważa detale, które 
opowiadają o Bartku. W wystroju widać 
młodość i świeżość Bartka, jego odwa-
gę, otwartość i kreatywność, ale także 
szacunek do starych rzeczy – z duszą. 
Zielony sufit z imitacją roślin, dwie 
„ścianki”, w tym z wystrzałowym graf-
fiti, ekspozycja samochodów w kolorze 
czerwieni oraz stylizowanych plakatów. 
Z drugiej strony, stare, odrestaurowane 
drzwi, drewniany zegar, starodawne 
narzędzia fryzjerskie.
Przez ekspozycję zdjęć z krajobrazami 
i architekturą Lubska, Bartek podkreśla 
swój regionalizm i przywiązanie do 
miejsca, z którego pochodzi, w którym 
wyrastał, a teraz buduje dorosłe życie.
Pamiątkowe medale i odznaczenia 
po Dziadku podkreślają szacunek do 
historii oraz przywiązanie do rodziny.
Widać, że Bartek bawił się stylem, 
ale wszystko fajnie na końcu ze sobą 
zagrało. 
Jest jeszcze jedna rzecz, która zwraca 
na siebie uwagę, obecność młodzieży 
w salonie, która przychodzi, by się cze-
goś nauczyć lub, by po prostu pomóc i 
pobyć tam.
Ciach&Style Bartosza Iwanowskiego, 
to urzeczywistnienie jego marzeń, na 
których spełnienie pracował od nasto-
letniego wieku. Jego sukces, zdobyte 
uznanie i prestiż cieszą.
Panie Bartku – gratulujemy Panu do-
tychczasowych osiągnięć i życzymy, 
by realizował Pan swoje marzenia i 
nowowyznaczane cele ku swojemu 
zadowoleniu i satysfakcji.

***
Dane mi było podejrzeć mistrza przy 
pracy…
Hubert, który wyraził zgodę, na zrobie-
nie mu podczas strzyżenia włosów kilku 
zdjęć, to stały, wieloletni klient Bartka. 
Jak wspomina, jeszcze jako mały chło-
pak przychodził do Bartka salonu wraz 
z mamą. Dziś przyszedł sam. Widać 
było, że Bartek bardzo dobrze zna ocze-

 Burmistrz Lubska z odwiedzinami  
 u Bartosza Iwanowskiego w jego  
 salonie fryzjerskim Ciach&Style. 

Kreowane przez
Bartosza
Iwanowskiego
CIACH&STYLE

 Podglądając Bartka 
przy pracy… 

 Hubert – stały, 
wieloletni klient salonu 
Ciach&Style 
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W piątkowe 
popołudnie 23 
września br. Lubsko 
było zapewne 
widziane z kosmosu 
w kolorze czerwieni. 
Wszystko to za 
przyczyną eksplozji 
sentymentalnych 
wzruszeń, które 
towarzyszyły 
niezwykłemu 
wydarzeniu, jakim był 
Zjazd Nauczycieli i 
Absolwentów Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. 
Bolesława Chrobrego 
w Lubsku.

To wydarzenie odbyło się dzięki 
zaangażowaniu wielu osób, do 
których wrócę w dalszej części 
postu, ale na początku należy 
wymienić dwie osoby, za przy-
czyną których myśl o zjeździe 
zaczęła kiełkować i wzrastać, 
by w końcu urzeczywistnić 
się, a są to: Pani Maryla Gowin 
inicjatorka zjazdu oraz Pani 
Bogusława Kowalczuk jego 
główna organizatorka.
Uroczystość rozpoczęła się 
mszą świętą odprawioną w 

spotkanie po latach zapisało się 
w sercach gości serdecznym i 
miłym wspomnieniem.
Po przemówieniach przyszedł 
czas na występy artystyczne 
przygotowane przez nauczy-
cieli i uczniów Szkoły Podsta-
wowej nr 2. Były: pięknie wy-
recytowany w duecie wiersz, 
wesoły taniec maluchów, po-
kaz taneczno-artystyczny oraz 
wzruszający śpiew. Wszystko 
okraszone gorącymi oklaskami 
z widowni.
Po występach na scenę wyszła 
Elżbieta Haściło, która zaprosiła 
do siebie Panie Marylę Gowin 
oraz Bogusławę Kowalczuk, 
a także swoją pierwszą wy-
chowawczynię, Panią Barbarę 
Plawgo, która powiedziała, że 
sama jest zadziwiona tym, ile 
wzruszeń dają jej przeżywane 
właśnie chwile. Dalej powie-
działa że, to wspaniałe spotkanie 
po latach pozostanie z nią na 
zawsze w ciepłych wspomnie-
niach.
Po zakończeniu występów część 
gości udała się na rozmowy przy 
kawie do kawiarni Domu Kul-
tury, natomiast pozostali udali 
się na poczęstunek i zabawę 
taneczną do lubskiego pałacu, 
gdzie przy miłych rozmowach 
i muzyce z dawnych lat bawili 
się do nocy.
***
Zjazd nauczycieli i absolwen-
tów odbył się w 77. Rocznicę 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Bolesława Chrobrego w Lub-
sku.
Największą pracę wykonał 
pięcioosobowy komitet organi-
zacyjny w składzie: Bogusława 
Kowalczuk, Maryla Gowin, 
Alicja Czerniawska, Elżbieta 
Haściło, Aurelia Fert.
Program artystyczny przygo-
towali nauczyciele i uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Lubsku.
Wydarzenie wsparli lokalni 
sponsorzy, dyrekcja i pracow-
nicy Biblioteki-Centrum Kul-
tury w Lubsku oraz Burmistrz 
Lubska.

Tekst i fot. M.K.

kościele pw. Nawiedzenia Naj-
świętszej Maryi Panny w Lubsku 
w intencji zmarłych nauczycieli i 
absolwentów Szkoły, a także tych 
nadal żyjących. W czasie kazania 
ksiądz zwrócił uwagę na to, że w 
życiu przychodzi czas na wszystko. 
Jest czas na uczenie się samemu 
oraz czas na uczenie innych. W 
pracy nauczyciela ważne jest nie 
tylko przekazywanie wiedzy, ale 
przede wszystkim umiejętność 
współudziału w uczeniu młodego 
pokolenia dobrego życia i by-
cia dobrymi ludźmi. To również 
udział w budowaniu moralnego 
kręgosłupa poprzez własną niena-
ganną postawę. Obecność pocztu 
sztandarowego uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 2, nadała mszy 
uroczystego charakteru.
Kolejnym punktem programu była 
zorganizowana z inicjatywy Bur-
mistrza Lubska Janusza Dudojcia 
wycieczka do budynku dawnej 
Dwójki. Dziś w obiekcie swoją 
siedzibę mają Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej oraz 
Zakład Gospodarowania Mieniem 
Komunalnym, a także Urząd Miej-
ski. Prawe skrzydło budynku jest w 
trakcie remontu. Nie przeszkodziło 
to jednak w zwiedzeniu obiektu. 
Była to sentymentalna podróż do 

murów dawnej szkoły, w której 
zostało tak wiele wspomnień. W 
pamięci obecnych nauczycieli i 
absolwentów goszczą głównie 
te dobre. Takie, o których myśl 
przywołuje uśmiech i napełnia 

serce ciepłem.
Zwiedzanie budynku dawnej szko-
ły zakończono wspólnym pamiąt-
kowym zdjęciem, a także symbo-
licznym złożeniem kwiatów oraz 
zapaleniem znicza przez obecną 

Dyrektor Szkoły Aurelię Fert oraz 
przez Panią Marylę Gowin.
Kolejna część uroczystości odbyła 
się w sali widowiskowej Bibliote-
ki-Centrum Kultury im. Jana Raka 
w Lubsku. Przygotowali i popro-

wadzili ją obecni uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Bolesława 
Chrobrego w Lubsku. Rozpoczęła 
się ona wprowadzeniem pocztu 
sztandarowego oraz odśpiewaniem 
hymnu Polski, a następnie Szkoły. 
Gości przywitała Naczelnik Wy-
działu Edukacji i Spraw Społecz-
nych Urzędu Miejskiego w Lubsku 
Elżbieta Haściło. 
Następnie głos zabrał Burmistrz 
Lubska Janusz Dudojć, który w 
Dwójce przepracował jako na-
uczyciel 18 lat bez żadnego dnia 
zwolnienia. Jak powiedział – dum-
ny jest ze swojej pracy w szkole. 
Burmistrz omówił następnie sytu-
ację Gminy Lubsko oraz lokalne-
go systemu oświaty, odnosząc się 
między innymi do jej reformy i 
wpływu likwidacji gimnazjów na 
nauczanie podstawowe. Zwrócił 
uwagę na problem malejącej 
liczby uczniów (urodzeń dzieci), 
wyjaśnił również powody zmiany 
siedziby Szkoły Podstawowej nr 
2. Na zakończenie swojej wypo-
wiedzi zaprezentował zachowany 
od zniszczenia stary, prowadzony 
starannym pismem dziennik lek-
cyjny klasy Id z roku szkolnego 
1946/47. 
Mówiąc o przedmiotach z tamtych 
czasów, jak język polski, rachunki, 
religia, gimnastyka, zaznaczył, że 
przedmiotem, który podoba mu się 
najbardziej, jest przedmiot – ro-
boty. Ze słowami: Odmeldowuję 
się i do roboty, ustąpił miejsce 
przy mównicy Przewodniczą-
cemu Rady Miejskiej w Lubsku 
Arturowi Bondarenko, który 
po przywitaniu się powiedział 
humorystycznie, że jako dziecko 
mieszkał przy Placu Wolności, 
a więc niedaleko Dwójki. Rejon 
ten należał do obwodu Trójki, 
a rodzice posłali go do Jedynki. 
Na zakończenie, z racji swojego 
zawodu (farmaceuty), życzył go-
ściom dobrego zdrowia.
Następnie głos zabrała obecna 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 
2 Aurelia Fert, która wspomniała, 
że sama też chodziła do Dwójki 
– ale w innym mieście. Dyrek-
torem Szkoły w Lubsku jest od 
niedawna, ale poznała szkołę, jej 
historię oraz dorobek. Życzyła, by 

ZJAZD NAUCZYCIELIZJAZD NAUCZYCIELI
I ABSOLWENTÓWI ABSOLWENTÓW
LUBSKIEJ DWÓJKI LUBSKIEJ DWÓJKI 

 O część artystyczną oficjalnej części zjazdu zadbali nauczyciele i uczniowie  
 Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubsku. 

 Uczestnicy zjazdu sami byli zadziwieni jak wielkim wzruszeniem napełnia 
ich udział w zjeździe. Na zdjęciu od lewej: Bodusława Kowalczuk główka 

organizatorka zjazdu, Elżbieta Haściło współorganizatorka, Barbara Plawgo 
dawny nauczyciel i wychowawca w Szkole Podstawowej nr 2 w Lubsku, 

Maryla Gowin inicjatorka zjazdu.

Zjazd nauczycieli i absolwentów odbył się w 77. Rocznicę Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Bolesława Chrobrego w Lubsku. Ta sentymentalna podróż do murów dawnej szkoły 
oraz przede wszystkim spotkania po latach z nauczycielami i kolegami z jednej ławki – 
zapiszą się w sercach i pamięci uczestników miłym i ciepłym wspomnieniem.

Tak często mówią sami 
o sobie. I mają rację!

Seniorzy zazwyczaj przeżywają i do-
świadczają pełniej, bawią się i radują 
bardziej. Kolejny raz dali temu wyraz 
podczas uroczystej gali dla uczczenie 
24. Ogólnopolskiego Tygodnia Senio-
ra zorganizowanej 4 października br. 
w sali widowiskowej Biblioteki-Cen-
trum Kultury im Jana Raka w Lubsku.
Przygotowane i poprowadzone przez 
Stowarzyszenie „Klub Seniora” w 
Lubsku wydarzenie zgromadziło 
wielu gości. Wśród nich znaleźli się 
m. in. Starosta Żarski Józef Radzion, 
radna Powiatu Żarskiego, Naczelnik 
Wydziału Edukacji i Spraw Społecz-
nych Urzędu Miejskiego w Lubsku 
Elżbieta Haściło, Przewodnicząca 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i 
Samorządu Rady Miejskiej w Lubsku 
Ewa Śmiałek-Kowalewska, księża 
lubskich parafii. Wszyscy życzyli 
seniorom długich lat życia w zdro-
wiu, radości, miłości bliskich oraz 

wszelkiej pomyślności. Ten szcze-
gólny dzień występami artystycznymi 
umilili: dzieci i uczniowie lubskich 
przedszkoli i szkół, a także uczestnicy 
Studia Piosenki Konsonans. Pełne 
radości i skocznych utworów były 

występy zespołu śpiewaczego Modry 
Len oraz lubskich seniorów. Po części 
oficjalnej przyszedł czas na poczęstu-
nek oraz miłe rozmowy.

Tekst i fot. M.K.

SENIORZY - NICZEGO
NIE MUSZĄ,
WSZYSTKO MOGĄ!

Swój występ mieli również seniorzy ze Stowarzyszenia Klub Seniora

W imieniu Burmistrza Lubska i pracowników Urzędu Miejskiego oraz radnych Rady Miejskiej w Lubsku życzenia 
seniorom złożyły Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Elżbieta Haściło oraz Przewodnicząca Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu Ewa Śmiałek Kowalewska

Galę z okazji Święta Seniorów swoimi występami uświetnili dzieci i młodzież 
lubskich placówek oświatowych
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KORZYSTAJ, ALE NIE 
ŚMIEĆ! – zdaje się to 
być takie proste, ale 
najwyraźniej nie jest, 
skoro stale widzi się 
śmieci zalegające w lesie, 
przy drodze, czy w rzece.

Śmieci:
- są śmiertelnym zagrożeniem dla 
zwierząt
- przyczyniają się do powstania po-
żarów
- powodują skażenie wód, w tym 
wody pitnej
- powodują skażenie gleby
- uwalniają do atmosfery trujące 
substancje
- szpecą krajobraz i odstraszają tu-
rystów
- sprzyjają rozwojowi bakterii i nie-
bezpiecznych grzybów
- wystawiają okolicznym mieszkań-
com niechlubne świadectwo.
Mimo tych licznych negatywów - 
człowiek i tak wciąż śmieci!!!

Stanowcze NIE i SPRZECIW wobec 
takiego stanu rzeczy wyrazili miesz-
kańcy Raszyna, którzy w sobotę 8 
października br. po raz trzeci zorgani-
zowali akcję sprzątania lasu w okolicy 
swojej wsi.

Tym razem grupa 25 osób posprzątała 
teren wokół stawu oraz las wzdłuż 
drogi między wsią a tzw. „Fabryką”. 
Niestety śmieci było dużo, a wśród 
nich opakowania plastikowe i szklane, 
opony oraz wiele innych rzeczy.
Jak co roku, akcja zakończyła się 
wspólną integracją przy ognisku.
Zapewne za rok sprzątanie – po-
dyktowane taką potrzebą - znów się 

odbędzie. A wystarczyłoby po prostu 
nie śmiecić. Zanieść butelkę, z której 
wypiło się wodę do swojego kosza 
przy domu, a starą oponę zawieźć do 
PSZOK. 
Las jest pięknym kompleksem ro-
ślinności. Uszanuj go. Korzystaj, ale 
nie śmieć.

Stowarzyszenie 
Raszyn dla Pokoleń

 LUDZI E,  WYDARZENI A  LUDZIE,  WYDARZENIA 

Po raz trzeci posprzątali las
Złota polska jesień zagościła w holu 
biblioteki B-CK w Lubsku. Od 10 
października można tam oglądać pełne 
barw obrazy olejne lubskich artystów 
amatorów zrzeszonych od niedawna w 
Grupie artystycznej GAM – Art. Nastro-
jowe prace powstały pod wspólnym ty-
tułem „W leśnym zaciszu”. Tradycyjnie 
już ekspozycję przygotowano z myślą 
o najmłodszych odbiorcach, którzy re-
gularnie odwiedzają bibliotekę. Zaprzy-
jaźnieni plastycy od kilku lat regularnie 
współpracują z Oddziałem dla dzieci 
dostosowując tematykę swoich obrazów 

do wcześniej zaplanowanych dziecię-
cych spotkań i imprez. Mali odbiorcy 
zawsze oglądają ekspozycje z wielkim 
zainteresowaniem, są bardzo szczerzy i 
bezpośredni w ocenie  poszczególnych 
prac. Czerpią z nich radość i inspiracje 
do swojej dziecięcej twórczości, rozwi-
jają wrażliwość na piękno otaczającego 
ich świata.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców 
Lubska do odwiedzenia biblioteki i 
chwili refleksji pośród urokliwych, me-
lancholijnych pejzaży.

Renata Włodarczak

To kolejna atrakcyjna wystawa w naszej bibliotece

Jesień na
sztalugach

Akcja, której pomysłodawcą i organizatorem jest stowarzyszenie „Raszyn dla 
Pokoleń”, ma charakter proekologiczny, edukacyjny oraz cykliczny. Pierwszą 
swoją odsłonę miała w październiku 2020 roku. Każdorazowo wspierana jest

przez Nadleśnictwo Lubsko, które w tym roku przekazało worki na śmieci,
gadżety dla uczestników, zajęło się zagospodarowaniem zebranych śmieci 

oraz wspomogło finansowo organizację ogniska po
zakończeniu sprzątania.

Projekt „Ciao Italia” w ZST LubskoProjekt „Ciao Italia” w ZST Lubsko
dobiegł końcadobiegł końca

W ramach akcji Tydzień Profilaktyki 
Chorób Zakaźnych podjęto w Szkole 
Podstawowej nr 1 różnorodne dzia-
łania, aby wyposażyć uczniów w 
odpowiednią wiedzę i umiejętności na 
temat dbania o zdrowie i dobre samo-
poczucie. Uczniowie klas VII i VIII 
spotkali się z pracownikiem Stacji Sa-

nitarno-Epidemiologicznej Wydziału 
Promocji Zdrowia panią Aleksandrą 
Śnieżek. Podczas szkolenia dowie-
dzieli się, m.in. jak ważny wpływ na 
nasze zdrowie ma odżywianie się wg 
zasad Piramidy Zdrowia, sen, odpo-
wiedni ubiór i nieuleganie wszelkim 
nałogom. Natomiast uczniowie klas 

I- III w praktyczny sposób uczyli się 
zasad prawidłowego odżywiania. W 
tygodniu profilaktyki przygotowy-
wali, a potem wspólnie spożywali 
wykonane przez siebie zdrowe i 
urozmaicone kanapki.

Red. 

Priorytetem szkoły jest zapewnienie 
uczniom jak najwyższego poziomu 
edukacji oraz zwiększenie atrakcyjności 
poziomu nauczania. Nasza placów-
ka zawnioskowała o dofinansowanie 
wyjazdów na staże zagraniczne w 
ramach projektu Erasmus+. W roku 
szkolnym 2021/2022 w projekcie „Ciao 
Italia” wzięło udział 40 uczniów ZST z 
technikum logistycznego i technikum 
pojazdów samochodowych. Dzięki 
funduszom europejskim uczniowie 
odbyli trzytygodniowe staże w przedsię-
biorstwach we Florencji, we Włoszech. 
Oprócz kompetencji zawodowych 
uczniowie ZST rozwijali umiejętności 
językowe, społeczne i kulturowe. W 
wolnym czasie uczniowie wraz z opieku-
nami zwiedzali piękną Florencję, Pizzę 
oraz mieli kontakt z „żywym językiem”. 
Wszystkie działania projektowe dążą do 
tego, aby wykształcić pewnego siebie ab-
solwenta – kreatywnego, komunikatyw-
nego, znającego języki obcego, który jest 
konkurencyjny na rynku pracy i gotowy 
profesjonalnie wykonywać obowiązki 
zawodowe. Dzięki udziałowi w projek-
cie Erasmus+ młodzież ma możliwość 
podnoszenia swoich kwalifikacji, które 
wykorzysta po ukończeniu szkoły. 
Dziękuję wszystkim osobom zaanga-
żowanym w realizację projektu „Ciao 
Italia”, przede wszystkim Dyrektorowi 
Zespołu Szkół Technicznych w Lub-
sku, pani Alicji Czerniawskiej, która 
jest otwarta na pomysły i wspiera w 

działaniach projektowych, kierow-
nikowi szkolenia praktycznego, 
panu Łukaszowi Ziembie, za cenne 
wskazówki i merytoryczną pomoc, 
opiekunom, którzy czuwali nad 
bezpieczeństwem uczestników 

projektu. 
Oczywiście to nie koniec naszej 
przygody z Erasmus+, wkrótce 
więcej szczegółów

Koordynator projektu
Marta Kunicka

To była wspaniała przygoda

Zapewne było bardzo zdrowo i smacznie

Tydzień Profilaktyki Chorób Zakaźnych
Rapowe Lubsko to wydarzenie mu-
zyczne, które odbyło się 10.09.22 
r. w Galerii Małej B-CK w Lubsku. 
Wystąpiły takie zespoły jak: 21 Bvla, 
Magellan, 2lpan, doka, Lewsky, Jerry 
x Iwii WWS up, Michu Dombek, 
MTS oraz główna gwiazda owego 
wieczoru - D. Real. Koncert cieszył 
się dużą popularnością wśród mło-
dych ludzi, którzy tłumnie przybyli. 
Pomimo, że nie jestem wielką fanką 
tego gatunku muzycznego, atmosfera 

stworzona przez wokalistów była nie-
samowita! Moim zdaniem wydarzenie 
bez wątpienia jest warte następnej 
edycji. Podczas trwania koncertów 
działała strefa gastronomiczna. Po 
zakończeniu wszystkich występów 
odbył się pokaz ognia. Sponsorami 
całego wydarzenia była: Biblioteka 
– Centrum Kultury im. Jana Raka w 
Lubsku, Folwark u Ewy. 

Tekst i fot. Kasia Chojka

Rapowe Lubsko

Atmosfera była niesamowita 

Marek Janczewski - urodził się 26 lip-
ca 1971 roku w Gubinie. Dzieciństwo, 
lata młodzieńcze spędził w Zasiekach. 
Obecnie mieszka i spełnia się zawo-
dowo w Poznaniu. Jest żołnierzem 
zawodowym, ma żonę, dwoje dzieci. 
Kocha zwierzęta oraz podróże nie tyl-
ko po Europie. Codzienna proza życia 
inspiruje go do pisania amatorskiej 
poezji a energii dodaje mu regularne 
uprawianie różnych dyscyplin sportu.

Adam Bolesław Wierzbicki

Nie szukaj winnych,
Nie czyń hałasu.
Nie rób min Dziwnych
Zbudź się zawczasu.
Nie milcz grobowo,
Lecz słów używaj.
Czynem i mową,
Ludzi zdobywaj.
W głębokiej wierze
Usiądź przed lustrem

I powiedz szczerze,
Nie jestem bóstwem…

****
Jak długo jeszcze?
Skąd siły brać mam?
Płaczę i wrzeszczę,
O pomoc wołam.
Czy ktoś mnie słyszy?
Czy ból mój widzi?
Nie siedzę w ciszy,
Niech on się wstydzi!
On, wstydu nie ma,
Brak mu honoru.
Nic nie dociera…
Ja, płaczę w domu.
Wiem, mam przyjaciół,
Oni są ze mną,
A on ich stracił!
On idzie w ciemno…
Może zabłądzi
I da mi spokój.
Nie chcę się sądzić,
Ja wolę pokój.
Kiedyś kochałam,
To było dawno.
Dzisiaj, wylałam
Morze łez darmo.
Niech to się skończy
Cokolwiek będzie!
Niech się zakończy
Walka w obłędzie!

                                                                                       PS
Wiesz co jest ważne?
Nie jesteś samą.
W kręgu przyjaznym
Jesteś wygraną…
                                                             
****
Tak trzeba było,
Byłam na skraju.
Coś się skończyło,
Jestem już w raju.
Biegam tu sobie,
Wśród piesków wielu
I szczekam o Tobie,
O przyjacielu.
Pati, dziękuję
Za Twoje serce.
Choć wiem co czujesz,
Nie smuć się więcej.
A może w ciszy
Przyjdzie wspomnienie,
Może usłyszysz
Moje warczenie…

****
Dlaczego ludzie
O innej mowie
Żyją w obłudzie,
Fałszywym słowie?
Dlaczego człowiek
O większej mocy,
Spędza sen z powiek

Spokojnej nocy?
Dlaczego inni
Się przyglądają,
Niby niewinni,
Niemoc udają?
Czy nie bywamy
Współwinni zatem,
Że pozwalamy
Tak rządzić światem???
Oczy otwórzmy
Póki możemy.
Sumienia wzruszmy,
Zanim spoczniemy…
****
Przyjaźń to suma,
Różnicy nie ma.
Mnożona duma,
Siła ramienia.
To jest zbiór równań
Bez niewiadomych.
Iloraz sumień
Zwielokrotnionych.
Tam, znak równości
w każdym działaniu,
Trzyma w pewności
Wynik w równaniu…
Brak wyobraźni
W matematyce,
Tak jak w przyjaźni,
Tworzy różnice.

 Marek JanczewskiMarek Janczewski to człowiek wielu talentów

Pod skrzydłami Łużyckiej Euterpe
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Robert Marek Jurga to architekt – pla-
styk, który zajmuje się zawodowo ba-
daniem historii fortyfikacji, pisaniem 
i ilustrowaniem książek i artykułów z 
dziedziny wojskowości. Jest autorem 
m.in. następujących książek: „Twier-
dza Europa. Europejskie fortyfikacje 
II wojny światowej”, „Fortyfikacje 
III Rzeszy”, „Fortyfikacje III Rzeszy 
w rysunkach przestrzennych”, „Gru-
pa Warowna Werkgruppe „Schill”, 
„Schron bojowy P.Z. W. 77”, „Twier-
dza Europa”, „Machiny wojenne”, 
„Machiny wojenne. Zapomniana 
technika wojskowa”, „Machiny do 
tortur. Kat, narzędzia, egzekucje”. 
Robert Jurga urodził się w 1964 roku 
w  Krakowie, studiował na począt-
ku na Wydziale Mechanicznym, a 
następnie na Wydziale Architektury  
Politechniki  Krakowskiej. Od 1988 
roku współpracuje z europejskimi fun-
dacjami, wykonując na ich zlecenia 
rekonstrukcje przestrzenne obiektów 
historycznych i architektonicznych. 
Rekonstruował m.in. Marinefestung 
Fort Kugelbake, Fort  Hoek van 
Holland, Kwatery Główne Hitlera 
w  Margival,  Berchtesgaden,  Kę-
trzynie, Pancerwerk w Besseringen i 
wiele schronów na  Wale Zachodnim. 
Pełni ponadto rolę konsultanta w 
pracach konserwatorskich wykony-
wanych w  Polsce, w  Niemczech,  
Francji  i  Holandii. Zlecono mu 
aranżacje wnętrz w muzeach w Sa-
arbrücken, Mutzig - Molescheim 

oraz Besseringen. Wykonuje rekon-
strukcje historyczne dla magazynu 
„Focus”. Jego prace rysunkowe 
były publikowane w krajach euro-
pejskich, w USA,  Kanadzie  i  Ja-
ponii. Specjalizuje się w rysunkach 
przestrzennych otwartych, z których 
część wystawiana jest na krajowych i 
zagranicznych wystawach autorskich. 
Zajmuje się również  malarstwem 
miniaturowym  wykonywanym w 
technice  akwarelowej, prezentują-
cym najczęściej zabytki  architektu-
ry. Obecnie najczęściej zajmuje się 
rekonstrukcjami różnych obiektów 
militarnych. Od kilku lat jego prace 
stanowią dodatkową atrakcję dla 
turystów, zwiedzających bunkier 717 
w Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy 
w Pniewach koło Międzyrzecza. Tu-
ryści, aby zobaczyć jego pracę muszą 
najpierw zejść około 40 metrów pod 
ziemię, a potem pokonać około 150 
schodów idąc na powierzchnię. Ry-
sunki przedstawiają średniowieczne 
zamki, twierdze i bunkry z czasów 
drugiej wojny. Lubuskimi akcentami 
są m.in. fortyfikacje Międzyrzeckiego 
Rejonu Umocnionego, zamek w Mię-
dzyrzeczu, a także skład atomowy wy-
budowany przez Rosjan nad jeziorem 
Buszno  koło Sulęcina. Międzyrzecki 
Rejon  Umocniony to zespół fortyfika-
cji,  wybudowanych przez Niemców 
w latach 30 - tych minionego wieku. 
Miały bronić wschodniej granicy III 
Rzeszę przed ewentualnym atakiem 

ze strony Polski. Zostały przełamane 
bez większych walk przez rosyjskie 
oddziały pancerne pod koniec stycznia 
1945 roku. Obecnie to największy 
w Europie tzw. zimowy rezerwat 
nietoperzy i jednocześnie największa 
militarna turystyczna atrakcja Ziemi 
Lubuskiej. 
Mówi się, że opowiadając o wojnach 
można opowiedzieć historię świata. 
Robert Jurga udowadnia, że za pomocą 
historii fortyfikacji można opowiedzieć 
historię Polski. Można, jak najbardziej. 
Trzy przysłowia przychodzą mu do 
głowy. Po pierwsze „chcesz myśleć o 
pokoju, szykuj się do wojny", następ-

ne, które podkreśla ideę fortyfikacji 
staropolskiej, a zasadzie ją niweczy 
to „Polak taki jest w naturze, woli bić 
się w polu niźli w murze", a trzecie to 
napis wyryty na XVII - wiecznej belce 
strzelnicy zamku w Pieskowej Skale, 
mianowicie „Mnie tu dla obrony dano, 
Bogu w opiekę poddano, gdyż bez 
ratunku jego nie obroni nikt niczego". 
Czyli mamy wszystko: Boga, wojsko i 
nietrwałość fortyfikacji. Wiele osób ma 
takie podejście do fortyfikacji, zwłasz-
cza niemieckich, że trzeba je zniszczyć, 
by nie został po nich ślad. Są to fortyfi-
kacje zaborców, okupantów jakby nie 
patrzeć. W latach 70 - tych pojawiła 

się nowa moda na restaurowanie for-
tyfikacji. Nieważne czy nasze czy nie, 
bo to po prostu fajne obiekty. Poznań, 
Toruń, Przemyśl - to wszystko zostało 
reanimowane, a przecież to fortyfikacje 
zaborców. Ale było to łatwiej wykonać, 
ponieważ umarło już pokolenie które 
pamiętało zaborcę i teraz też czeka 
chwili, by ktoś o tych fortyfikacjach 
niemieckich powiedział, że to są ro-
mantyczne ruiny. Natomiast wielkim 
nieszczęściem Ziemi Lubuskiej jest to, 
że posiada wielki zasób fortyfikacyjny, 
ale szczupłość zaplecza finansowego, 
która pomagałaby to reaktywować. Po 
każdej wojnie jest zatracenie fortyfi-
kacji. Nikt nie wierzy, że są do czegoś 
potrzebne. A potem, po 20, 30 latach, 
na nowo fortyfikacje się wznosi. 
W niedzielę 14 sierpnia Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna im. Cyprian 
Kamila Norwida w Zielonej Górze 
zorganizowała w Pałacu w Zatoniu 
k/ Zielonej Góry spotkanie z Rober-
tem Jurgą, międzynarodowej sławy 
architektem – plastykiem. W 2001 
roku, kiedy pisałem swoją pracę ma-
gisterską „Losy fortyfikacji obronnych 
„Orlich Gniazd” i ich upadek w czasie 
szwedzkiego „Potopu” 1655 – 1660” 
(która została wydana drukiem) wyko-
rzystałem wiele jego ilustracji, przed-
stawiających zrekonstruowane zamki i 
warownie na  Szlaku „Orlich Gniazd”, 
które zamieściłem w swojej pracy. 

Krzysztof Kowsz
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We wtorek dnia 11.10.2022 r. 43 
uczniów Zespołu Szkół Technicznych 
w Lubsku uczestniczyło w jednodnio-
wej wycieczce historyczno - dydak-
tycznej do Muzeum Wojska Polskiego 
w Drzonowie. Opiekunami uczniów 
byli: Krzysztof Kowsz, Iwona Zimna, 
Mariusz Ossowski, Zdzisław Krzy-
wiecki. Celem wycieczki było pokaza-
nie uczniom drugiej co do wielkości w 
Polsce kolekcji ciężkiego sprzętu woj-
skowego m.in. 150 różnego rodzajów 
czołgów, dział samobieżnych, armat, 
oraz drugą co do wielkości w Polsce 
kolekcję lotniczą 25 samolotów i 5 śmi-
głowców. Lubuskie Muzeum Wojska 
Polskiego w Zielonej Górze z siedzibą 
w Drzonowie powołane zostało w 1985 
roku jest to czołowe polskie muzeum 
historyczno - wojskowe, jedyne na 
terenie Środkowego Nadodrza. Lu-
buskie Muzeum Wojska Polskiego w 
Drzonowie jest „perełką” na mapie nie 
tylko polskiego, ale także światowego 
muzealnictwa wojskowego. Na terenie 
Muzeum znajdują się eksponaty zwią-
zane z historią wojskowości od czasów 
średniowiecza do czasów współcze-
snych. Na terenie Muzeum jest jedyny 
w Polsce „Skansen fortyfikacyjny.” 
W Muzeum możemy zobaczyć liczne 
wystawy stałe, jak np. „Broń dawna”, 
„Żołnierz Polski 1914 -1945” - z uni-
kalną w Polsce wystawą poświęconą 
„Platerówkom” - kobietom żołnierzom. 
„Platerówki” tak powszechnie zwano 

1 Samodzielny Batalion Kobiecy im. 
Emilii Plater – pododdział piechoty 
Wojska Polskiego. Batalion został 
sformowany 19 sierpnia 1943 roku 
w Sielcach, w składzie 1 Korpusu 
Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR. Patro-
nem jednostki była Emilia Plater, stąd 

kobiety pełniące w niej służbę nazy-
wano „Platerówkami”. Batalion został 
rozformowany na mocy rozkazu Na-
czelnego Dowódcy WP z 25 maja 1945 
roku. Część żołnierzy 1 SBK osiedliła 
się w województwie dolnośląskim, w 
powiecie lubańskim, we wsi Platerów-

ka. Powojenne dzieje „Platerówek” 
zainspirowały do nakręcenia filmu 
„Rzeczpospolita babska”, który był 
częściowo nakręcony w miejscowości 
Platerówka. Inną interesującą ekspo-
zycja jest „Wojsko Polskie po 1945 
r.” Z wystaw Czasowych w Muzeum 

znajduje się „Wojsko Polskie w Iraku” 
oraz „Marszałek Józef Piłsudzki”. W 
drodze powrotnej uczniowie zwiedzili 
Muzeum Archeologiczne Środkowego 
Nadodrza w Świdnicy.

Krzysztof Kowsz

Wycieczka do Muzeum Wojska Polskiego w Drzonowie

Uczniowie ZST w Lubsku przed budynkiem Lubuskiego Muzeum Wojska Polskiego w  Drzonowie, które jest „perełką” na mapie nie tylko polskiego,
ale także światowego muzealnictwa wojskowego (źródło: zbiory prywatne autora).

Od września rozpoczął się sezon wy-
jazdów do Ogrodu Działkowego "Ju-
trzenka" realizujący program "Zielone 
klasy - zielone lekcje". Dzieci uwiel-
biają zajęcia przyrodniczo - ruchowe 
na świeżym powietrzu. Kiedy tylko 
jest pogoda, uczniowie najmłodszych 
klas I-III ze Szkoły Podstawowej nr1 i 
nr2 w Lubsku integrują się na działko-
wym boisku. Spotkania prowadzi sam 

prezes „Jutrzenki” pan Władysław 
Kosiada, dbający o kondycję ogrodu 
oraz głodne brzuszki małych gości, 
przygotowując palenisko z rusztem, 
na którym pieką się  kiełbaski i ziem-
niaki w mundurkach. Za każdym 
razem dla uczestników wyjazd na 
działki jest miłą przygodą w zielonej 
krainie:)

Magdalena Kraśnicka

Zielone
klasy

Jedną z atrakcji były pieczone kiełbaski

Jestem sama w domu. Doświadczam 
siebie z intensywnością porówny-
walną do zapachu jaką wydzielają 
narcyzy. Zastanawiam się co jest istotą 
istnienia? Skąd wiem, że istnieję? 
Czy dlatego, że mam ciało? Gdy się 
doświadcza siebie w samotności, 
ciało nie jest potrzebne. Nie muszę 
samej siebie widzieć, nie muszę sa-
mej siebie czuć, żeby mieć pewność, 
że istnieję. Skąd więc ta pewność, że 
jestem? Przecież nie ma tu nikogo, 
kto mógłby to potwierdzić. A jednak 
jestem. Jestem stwarzanym wciąż od 
nowa myślokształtem rodzącym się w 
świadomości różnych osób. Dlatego 
jestem. Ja też mam w sobie tę moc 
kreacji. Krzesło, na którym siedzę, ko-
lory farb na ścianach, drewniane półki 
i książki na półkach, mosiężne lampy 
i kandelabry, serwety na komodach 
i kwiaty w donicach… Wszystkie te 
rzeczy to moje myślokształty. Stężały, 
zgęstniały i są.
Jednak im głębiej zanurzam się w 
samotność, tym intensywniej odczu-
wam lęk, lęk przed nieistnieniem. 
Wiesław Myśliwski napisał: „Tym 
nieustającym lękiem napawa nas to, że 
jesteśmy, a nie jesteśmy w stanie spro-
stać temu, że jesteśmy.” Zastanawiając 

się nad sensem tych słów, dochodzę 
do wniosku, że istotą istnienia są 
więzi, ten szczególny rodzaj współ-
odczuwania z Absolutem, z naturą, z 
drugim człowiekiem, który jest moż-
liwy za sprawą bliskości. Człowiek 
musi obcować, czuć, doświadczać, 
by wiedział, że istnieje. Ten trudny 
do określenia rodzaj tęsknoty, który 
pojawia się, gdy zbyt długo jestem 
sama, możliwy jest do zaspokojenia 
tylko za sprawą bliskości, niestety na 
tym poziomie rozwoju duchowego, 
wciąż głównie fizycznej.
Większość ludzi, tu, na Ziemi, prze-
chodzi proces stawania się. Całe 
ziemskie życie jest stawaniem się. 
Tylko nieliczni osiągają stan, który 
moglibyśmy nazwać bytem. Materia, 
którą  z takim wysiłkiem powołujemy 
do istnienia (jeśli nie uświadamiamy 
sobie swej twórczej mocy) ulega de-
materializacji, by wrócić do Absolutu, 
by na powrót stać się duchem. Rodzi 
się tu pytanie po co stwarzać coś, co 
ostatecznie i tak ma na celu powrót 
do swej pierwotnej postaci? Robimy 
to z miłości. Z miłości Bóg stworzył 
świat. Z miłości powstałam ja. Z miło-
ści artysta maluje obraz, budowniczy 
buduje dom, a piekarz wypieka chleb. 

Z potrzeby dzielenia się miłością 
tworzymy myślokształty, które przy-
bierają fizyczną formę i tym samym 
stają się. Czemu więc tej materii tak 
bardzo zależy na tym, by ponownie 
stać się duchem? Może dzieje się tak 
za sprawą cierpienia. Istnienie jest 
tożsame z cierpieniem. Czym jest 
spowodowane to cierpienie, ten ból 
istnienia? „Uciskiem”- napisał Ma-
rek Weiss. Istnienie nie może znieść 
ucisku czasu i przestrzeni. „Czas i 
przestrzeń (…) dwa demony, które 
pokonana Nicość zesłała na rodzący 
się Byt w akcie zemsty.” Tak, czas, 
który musi upłynąć, bym mogła znów 
doświadczyć bliskości z drugim czło-
wiekiem. Tak, przestrzeń, którą muszę 
przemierzyć, żeby się z nim spotkać. 
Nasze istnienie jest więc sumą na-
szych doznań. Im więcej, im bardziej 
intensywnie doświadczamy, tym 
bardziej istniejemy. Istniejemy, bo 
tworzymy więzi, współodczuwamy. 
Nasze istnienie jest takie, jakie są 
nasze uczucia, a najważniejszym, 
najpotężniejszym jest miłość. Miłość 
bowiem jest istotą istnienia.

Renata Diaków

1 Wiesław Myśliwski, Ostatnie rozdanie
2 Marek Weiss, Boskie życie

O ISTOCIE
ISTNIENIA

Moim zdaniem

BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ul. Krasińskiego 5 w Lubsku. 
Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 2.094.000,00 złotych brutto (cena zawiera podatek VAT w stawce 23% zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. 
poz. 685, 694, 802.). Wadium wynosi 150.000,00 PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 15 listopada 2022r. o godz. 11:40 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Cena wywoławcza w 
pierwszym przetargu wynosi 120.000,00 złotych. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2022r. poz. 931 z późn. zm.) sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku 
VAT. Wadium wynosi 10.000,00 złotych. Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w 
terminie do 10 listopada 2022r. Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 składającego się z 4 pokoi, kuchni i spiżarki o powierzchni użytkowej 71,74 m2, usytuowanego na poddaszu budynku mieszkalnego, trzykondygnacyjnego, 
podpiwniczonego, położonego przy ul. Krasińskiego 5 w Lubsku, w którym znajduje się 4 samodzielne lokale mieszkalne. Do lokalu przynależy pomieszczenie WC o pow. 6,39 m2. Lokal mieszkalny o złym rozwiązaniu 
funkcjonalnym i złym stanie technicznym (do kapitalnego remontu). W lokalu brak instalacji wewnętrznych i ogrzewania. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Gmina Lubsko nie ponosi odpowiedzialności 
za ewentualne wady ukryte zbywanego lokalu. Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje z jednoczesną sprzedażą gruntu oznaczonego działką nr 250/2 o powierzchni 188 m2 w udziale 337/1000 położonego w obrębie 0002 
miasta Lubsko przy ul. Krasińskiego 5. Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1R/00029797/0. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (dział III i IV księgi wolny od wpisów).

*
BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ul. Robotniczej 104 w Lubsku. 

PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 15 listopada 2022r. o godz. 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 60.000,00 
złotych. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2022r. poz. 931 z późn. zm.) sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 6.000,00 
złotych. Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 10 listopada 2022r. 
Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 składającego się z pokoju i kuchni o powierzchni użytkowej 31,93 m2, usytuowanego na parterze budynku mieszkalnego, parterowego, częściowo podpiwniczonego, położonego przy 
ul. Robotniczej 104 w Lubsku, w którym znajdują się 2 lokale mieszkalne. Do lokalu przynależą 2 pomieszczenia w piwnicy (o pow. 1,60 m2 i 1,41 m2) oraz 2 komórki (o pow. 6,13 m2 i 6,92 m2). Lokal mieszkalny o złym 
rozwiązaniu funkcjonalnym, wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodną i kanalizacyjną. Ogrzewania brak. Lokal w złym stanie technicznym (zniszczone podłogi, stolarka okienna i zawilgocone ściany we wszystkich 
pomieszczeniach). Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Gmina Lubsko nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte zbywanego lokalu. Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje z jednoczesną 
sprzedażą gruntu oznaczonego działką nr 68/2 o powierzchni 584 m2 w udziale 402/1000 położonego w obrębie 0006 miasta Lubsko przy ul. Robotniczej 104. Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta 
KW Nr ZG1R/00040643/9. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (dział III i IV księgi wolny od wpisów). 

*
BURMISTRZ LUBSKA - ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ul. Kilińskiego 10 w Lubsku. 

PRZETARG na ww. nieruchomość odbędzie się 15 listopada 2022r. o godz. 11:20 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Lubsku, plac Wolności 1 (Ratusz). Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosi 45.200,00 
złotych. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2022r. poz. 931 z późn. zm.) sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku VAT. Wadium wynosi 4.000,00 złotych. 
Wadium należy wpłacić w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku przy ulicy Powstańców Wlkp. 3 lub na konto Gminy Lubsko nr 55 1020 5402 0000 0202 0267 7821 w terminie do 10 listopada 2022r. Sprzedaż 
lokalu mieszkalnego nr 4 składającego się z pokoju i kuchni o powierzchni użytkowej 31,45 m2, usytuowanego na poddaszu budynku mieszkalnego, trzykondygnacyjnego, podpiwniczonego, położonego przy ul. Kilińskiego 
10 w Lubsku, w którym znajduje się 4 lokale mieszkalne. Do lokalu przynależy pomieszczenie w piwnicy o pow. 20,40 m2. Lokal mieszkalny o złym rozwiązaniu funkcjonalnym i złym stanie technicznym (do kapitalnego 
remontu). W lokalu brak instalacji wewnętrznych i ogrzewania. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Gmina Lubsko nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte zbywanego lokalu. Sprzedaż 
lokalu mieszkalnego następuje z jednoczesną sprzedażą gruntu oznaczonego działką nr 18/1 o powierzchni 418 m2 w udziale 150/1000 położonego w obrębie 0008 miasta Lubsko przy ul. Kilińskiego 10. Dla nieruchomości 
gruntowej prowadzona jest księga wieczysta KW Nr ZG1R/00030501/9. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań (dział III i IV księgi wolny od wpisów)

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

 Wędrowanie  „Szlakiem słynnych  postaci”

W niedzielę 14 sierpnia Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana 
Norwida w Zielonej Górze zorganizowała w Pałacu w Zatoniu spotkanie z Robertem 

Jurgą (źródło: prywatne zbiory autora)
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ŚLADAMI LUBSKIEGO KOLEKCJONERA 
KAPSLI – LECHA ROTKISA

ŚLADAMI ZAŁOŻYCIELA FABRYKI 
MASZYN ROLNICZYCH W JASIENIU - 
THEODORA FLÖTHERA

 H I STORI A  HISTORIA 

 Wędrowanie  „Szlakiem słynnych  postaci” Wędrowanie  „Szlakiem słynnych  postaci”

Lech Rotkis jest to były lubski listonosz, 
kolekcjoner kapsli, miłośnik zespołu „The 
Beatles”. Urodził się 03. 04. 1956 roku 
w Lubsku, jego rodzicami byli Robert 
Rotkis (1932 - 1991) urodzony w Olecku, 
województwo podlaskie, oraz Stanisława 
z d. Dziurda (1933 - 2009) urodzona w 
Kraśniku, województwo lubelskie. Robert 
Rotkis do Lubska przyjechał wraz rodziną 
w 1953 roku, czyli z ojcem Stanisławem 
(1908 - 1978), matką Wiktorią (1905 
-1992), oraz braćmi Zbigniewem (1933 
- 2021), Eugeniuszem (1947 – 2022), 
Bolesławem (1949 - 2009) i dwiema 
siostrami: Stanisławą (ur. 1934 r.) i 
Reginą (1938 - 2006). Natomiast matka 
Stanisława do Lubska przyjechała w 
1955 roku w ramach osiedlania junaczek 
z województwa lubelskiego pracujących 
w Powszechnej Organizacji „Służbie 
Polsce” Wychowanie młodego pokolenia 
było ważnym elementem polityki władz 
komunistycznych, rządzących Polską od 
1945 roku. Panowanie nad młodzieżą, w 
ich mniemaniu, gwarantowało trwałość 
nowego ustroju, nie cieszącego się zaraz 
po wojnie powszechną przychylnością 
społeczeństwa. Młode pokolenie pod-
dawano licznym działaniom polityczno 
- propagandowym. Dnia 4 czerwca 1945 
roku Sekretariat Komitetu Centralnego 
Polskiej Partii Robotniczej podjął uchwałę 
o ujęciu młodzieży od lat 15 w organizacje 
przysposobienia wojskowego i fizycz-
nego. Dzięki temu stworzone zostały 
ramy organizacyjne dla formacji mającej 
ukształtować „nowego człowieka”, nie 
szczędzącego sił dla budowy komunizmu, 
a przy okazji przygotowywano by mło-
dzież do służby wojskowej. Organizacja 
utworzona została ustawą z 25 lutego 1948 
roku o powszechnym obowiązku przy-
sposobienia zawodowego, wychowania 
fizycznego i przysposobienia wojskowe-
go młodzieży oraz o organizacji spraw 
kultury fizycznej i sportu. Artykuł 1 tej 
ustawy wprowadził obowiązek powszech-
nego przysposobienia zawodowego, 
wychowania fizycznego i przysposobienia 
wojskowego młodzieży: celem włączenia 
twórczego zapału młodego pokolenia 
do pracy nad rozwojem sił i bogactwa 
Narodu oraz celem rozszerzenia systemu 
wychowania narodowego, przedłużenia 
kształcenia i wychowania młodzieży poza 
okres obowiązku szkolnego. Dla bezpo-
średniego kierownictwa powszechnym 
przysposobieniem młodzieży utworzono 
powszechną organizację przysposobienia 
zawodowego, wychowania fizycznego i 
przysposobienia wojskowego młodzieży 
o nazwie „Służba Polsce”. Organizacja 
nawiązywała do tradycji przedwojen-
nych Junackich hufców pracy (JHP) 
działających w latach 1936 - 1939, jednak 
realizowała ideologiczne cele władz ko-
munistycznych. Po przyjeździe do Lubska 
Stanisława Dziurda rozpoczęła pracę w 
lubskiej cegielni „Budych”. Matka miała 
dwoje rodzeństwa Krystynę i Tadeusza 
mieszkających w rodzinnym Kraśniku. 
Lech Rotkis do dnia dzisiejszego corocz-
nie na wakacje odwiedza wujka Tadeusza.
Lech Rotkis ukończył Szkołę Podstawową 
nr 2 w Lubsku, następnie podjął naukę w 
Zespole Szkół Zawodowych w Lubsku 
mieszczącej się przy ulicy Wrocławskiej 
16 kształcąc się w zawodzie murarza. Po 

ukończeniu szkoły zawodowej, podjął 
naukę w Technikum Budowlanym w Zie-
lonej Górze przy ulicy Botanicznej, jednak 
warunki materialne nie pozwoliły mu 
ukończyć tej szkoły, przyjechał do Lubska. 
Wówczas rozpoczął pracę jako murarz 
u dziadka Stanisława, który miał firmę 
budowlaną przy ulicy Kilińskiego. Praco-
wał tam do 1975 roku. Następnie podjął 
pracę w Przedsiębiorstwie Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku, 
też jako murarz. W kwietniu 1976 roku 
został powołany do wojska, na początku 
trafił do Szkoły Podoficerskiej w Ostrowie 
Wielkopolskim, później służbę odbywał 
w 5 Saskiej Dywizji Pancernej  im. gen. 
bryg. Aleksandra Waszkiewicza miesz-
czącej się w Gubinie – Komorowie. Po 
wojsku wyjechał do rodziny do Lublina, 
tam ponownie pracował jako murarz, jed-
nocześnie kończąc zaocznie Technikum 
Budowlane. Z Lublina przeniósł się do 
Dąbrowy Górniczej, gdzie również podjął 
pracę jako murarz w Hucie Katowice, pra-
cował tam 5 lat, jednak nie odpowiadało 
mu całkowicie towarzystwo, z którym 
pracował i postanowił, więc wrócić do 
Lubska. 
W kwietniu 1984 roku podjął pracę w 
Urzędzie Pocztowym w Lubsku. Na 
początku przez 5 lat był depeszowym i 
roznosił telegramy. Jego rejon obejmował 
całe miasto, a także okoliczne wioski. 
Nie mając samochodu musiał na wioski 
dojeżdżać rowerem Wigry – 3. Po 5 latach 
awansował na starszego listonosza i rów-
nież do obejścia miał wszystkie rejony w 
mieście. Miasto Lubsko podzielone było 
wówczas na 8 rejonów pocztowych. Aby 
poznać lepiej każdy rejon i mieszkańców, 
co dwa tygodnie listonosz zmieniał swój 
rejon. Praca nie była lekka dla człowieka 
tak drobnej postury jak Lech Rotkis, torba 
z listami była bardzo ciężka, a do przejścia 
dziennie było od 15 – 17 km. Jednak 
lubił on swoją pracę i przepracował w 
niej 37 lat. Na emeryturę odszedł w 2021 
roku. Był bardzo miłym i powszechnie 
znanym listonoszem w mieście, dlatego 
wielokrotnie nominowany był do Kon-
kursu o Najpopularniejszego Listonosza 
w Województwie, w którym w latach 
2013 - 2015 zajmował czołowe miejsce. 
W 2015 roku wygrał rywalizację i dostał 

tytuł „Najpopularniejszego Listonosza w 
Województwie” deklasując wszystkich 
swoich rywali (drugi kandydat miał kilka-
set mniej głosów od niego). Lech Rotkis 
ma jednego brata Cezarego (ur. 1963 r.) 
ukończył on Politechnikę Zielonogórską 
i od studiów mieszka i pracuje w Zielonej 
Górze. Lech Rotkis w kwietniu 1993 roku, 
ożenił się z Renatą Rasilewicz, z którą ma 
córkę Magdalenę (ur. 1994 r.).
Lech Rotkis ma dwa hobby - jednym 
z nich jest zbieranie kapsli od piwa, 
drugim jest miłość od lat młodzień-
czych do zespołu „The Beatels”. The 
Beatles był to  brytyjski rockowy zespół 
muzyczny z Liverpoolu, działający w 
latach 1960 – 1970. Przez większość 
tego okresu w jego skład wchodzili John 
Lennon, Paul McCartney, George Harri-
son i Ringo Starr. Beatlesi wywodzą się 
z zespołu „The Quarrymen”, w którym 
występowali Lennon, McCartney i Harri-
son. Do 1962 roku występowali głównie 

w Liverpoolu i Hamburgu, gdzie odbyli 
kilka serii koncertów i poznali swojego 
późniejszego menedżera, Briana Epste-
ina. W 1962 roku rozpoczęli współpracę 
z producentem George’em Martinem, z 
którym pracowali do końca działalności. 
W tym samym roku wydali debiutanc-
ki singiel „Love Me Do”, a w 1963 roku 
– pierwszy album pt. „Please Please Me”, 
który okazał się bestsellerem na terenie 
Wielkiej Brytanii. Na ten sam rok datuje 
się początki  beatlemanii, czyli ogromnej 
popularności Beatlesów, charaktery -zują-
cej się histerycznymi reakcjami fanów. W 
1964 roku zespół po raz pierwszy wystąpił 
w Stanach Zjednoczonych, a zrealizowany 
tam odcinek programu „The Ed Sulli-
van Show” z ich udziałem zgromadził 
największą telewizyjną publiczność w 
historii kraju. Beatlesi stali się tym samym 
prekursorami brytyjskiej inwazji, polega-
jącej na rosnącej popularności brytyjskich 
muzyków w Stanach i na całym świecie. 

W pierwszej połowie lat 60 – tych zespół 
wydawał bestsellerowe albumy i wystę-
pował na świecie. W 1965 roku muzycy 
ustanowili rekord liczby publiczności 
podczas jednego koncertu w dotychcza-
sowej historii. W tym samym roku zaczęli 
odchodzić od dotychczasowej, rock and 
rollowej stylistyki. Wprowadzali do 
swojej muzyki eksperymenty, sięgali po 
gatunki muzyczne od popu, przez rock 
psychodeliczny i hard rock po muzykę in-
dyjską, poza tym korzystali z rzadkich in-
strumentów. Na ich rozwój artystyczny 
wpłynęła w dużym stopniu decyzja o 
rezygnacji z koncertowania, podjęta w 
1966 roku. W drugiej połowie lat 60 - 
tych wydali doceniane przez krytyków i 
wciąż notujące świetne wyniki sprzedaży 
albumy. Z czasem nasilały się konflikty 
między członkami zespołu oraz rozbieżne 
koncepcje artystyczne, co wpłynęło na 
opuszczenie przez Lennona grupy w 1969 
roku i, ostatecznie, jej rozpad w 1970 roku. 
Każdy z czterech członków rozpoczął ka-
rierę solową. Lennon i Harrison nagrywali 
do swoich śmierci, kolejno w 1980 roku 
i 2001 roku, zaś McCartney i Starr wciąż 
pozostają aktywni zawodowo. Beatlesi są 
uważani za jednych z muzyków, którzy 
stali się najszerzej znani w historii. Świa-
towa sprzedaż ich nagrań jest szacowana 
na 600 mln do 1 mld egzemplarzy, co jest 
najwyższym wynikiem spośród wszyst-
kich wykonawców w dziejach przemysłu 
fonograficznego. Dokonali rewolucji w 
postrzeganiu muzyki popularnej, która 
przekształciła się w latach 60 – tych w 
dziedzinę sztuki, m.in. poprzez spopulary-
zowany przez nich sposób nagrywania al-
bumów koncepcyjnych. Grupa wykazała 
się nowatorstwem w łączeniu gatunków 
muzycznych i technikach nagrywania, 
ponadto miała wpływ na powstanie tele-
dysku i przenoszenie koncertów na wielkie 
obiekty, takie jak stadiony. Beatlesi stali się 
ikoną kultury brytyjskiej i kontrkultury lat 
60 - tych, inspirując różne grupy społecz-
ne. W okresie działalności i w kolejnych 
dziesięcioleciach zespół pobił szereg 
rekordów oraz zdobył liczne nagrody, 
m.in. dziewięć  Grammy i Oscara. W 1965 
roku członkowie grupy otrzymali Order 
Imperium Brytyjskiego, a w 1988 roku 
zostali wprowadzeni do Rock and Roll 
Hall of Fame.

Krzysztof Kowsz

Historia właściciela Fabryki Maszyn 
Rolniczych w Jasieniu sięga 1854 roku, 
kiedy to Theodor Flöther przyjechał do 
Jasienia by założyć tu swój warsztat, 
przekształcony następnie w duży zakład 
przemysłowy znany w całej Europie. 
Rodzina ta włączała się też czynnie w 
życie miasta. W latach 1933 - 1945 jeden 
z członków rodziny Flöther był ostatnim 
burmistrzem przedwojennego Jasienia. 
Dom Flöthera zwany przez współcze-
snych mieszkańców Jasienia  „Pałacem", 
wybudowany w stylu barokowym 
otoczony był z jednej strony zakładem 
przemysłowym, a z drugiej pięknym 
parkiem z ciekawym drzewostanem, któ-
rego pojedyncze drzew a zachowały się 
do dnia dzisiejszego. Do parku przecho-
dziło się zdobionym mostkiem nad rzeką 
Lubszą. Budynek ocalał czas wojny i do 
lat 60 - tych można było go podziwiać. 
Następnie zdewastowany został rozebra-
ny. Pozostały jedynie drzewa, i jedna z 
fontann, którą w 1998 roku w czasie prac 
porządkowych terenu odkopano. Budy-
nek wybudowany z cegły miał wysokość 
około 11 metrów, był podpiwniczony. 
Piwnice miały wysokość około 2 - 2,30 
m. Wysokość pomieszczeń na parterze 
wynosiła 4 m., na I piętro prowadziły 
kręte schody. Podłogi były drewniane, 
izolację cieplną stanowiła deska, trzcina 
i tynk. Na parterze znajdowało się około 
10 pomieszczeń, a na I piętrze około 12. 
Zachowała się dokumentacja fotogra-
ficzna budynku oraz plany budowlane 
budynku wykonane w latach 60 - tych 
XX wieku.
Theodor Flöther położył kamień węgiel-
ny pod jasieńskie przedsiębiorstwo, które 
przyczyniło się znacznie do rozwoju mia-
sta i znane było daleko poza granicami 
kraju. Theodor Flöther urodził się we wsi 
Mirkowice (niem. Meiersdorf) i tam też 
początkowo pracował u mistrza kowal-
skiego. Do szkoły uczęszczał w Wicinie 
(niem. Witzen). W 1854 roku Theodor 
Flöther ożenił się i przeprowadził do 
Jasienia, które w tym czasie liczyło 1200 
mieszkańców. Początkowo założył mały 
warsztat z kuźnią, i zajmował się napra-
wą sprzętów gospodarczych. Następnie 
rozpoczął produkcję własnej konstrukcji 
urządzenia rolnicze, np. prosty pług. Jego 
wyroby charakteryzowały się trwałością, 
niezawodnością oraz były tanie. Powo-
dowało to, że znakomicie konkurowały z 
innymi tego typu wyrobami i zdobywały 
wielu nabywców. Rozpoczął produkcję 
kieratów i młocarni na potrzeby gospo-
darstw wiejskich. Przekształcenie małej 
kuźni w fabrykę trwało 15 lat do 1869 
roku. Do pracy w zakładzie pierwsi 
zaczęli przychodzić inni rzemieślnicy 
z Jasienia i okolic, likwidując swoje 
warsztaty. Aby fabryka stała się wydaj-
niejsza, wybudował własną odlewnię 
żeliwa. Firma przekształciła się w 
duże przedsiębiorstwo, podzielone na 
specjalistyczne warsztaty. W 1870 roku 
zakład zatrudniał już 300 pracowników. 
Rozpoczęto produkcję siewników oraz 
maszyn parowych. Rozbudowano zakład 
o nowe warsztaty i  magazyny. W 1885 

roku rozpoczęto produkcję urządzeń 
tzw. Lokomobilbaus, które to stały się 
specjalnością zakładu. Do zakładu do-
budowano linię kolejową łączącą zakład 
z koleją państwową (trasa Wrocław 
– Berlin). Firma 27 października 1889 
roku przekształciła się w spółkę akcyjną 
o kapitale 1,4 mln marek, której kierow-
nikiem został Theodor Flöther. Zakład 
posiadał swoje przedstawicielstwo we 
Wrocławiu. Na terenie firmy wybu-
dowano łaźnie dla pracowników, oraz 
funkcjonowała stołówka z barem.  Tho-
dor Flöther zmarł 5 kwietna 1891 roku. 
Kierownictwo spółką przejął Hermann 
Weichardt, który walnie przyczynił się 
do wzrostu eksportu produkowanych 
urządzeń. Zmarł w 1905 roku. Jego syn 
Georg Weichardt został nowym szefem 
firmy. Zakład był wielokrotnie nagradza-
ny m.in.: Pruskim Medalem Państwo-
wym, Złotym Medalem w Bukareszcie, 
Rosyjskim Medalem Państwowym w 
Rydze oraz zdobywał czołowe miejsca 
na wystawach. Stale rozwijająca się 
firma podnosiła kapitał akcyjny. Fabryka 
w dokumentach wymieniana jest w 1892 
roku. W 1910 - 1914 wymieniany jako 
zakład budowy maszyn i odlewnia żela-
za. W 1914 roku kapitał akcyjny spółki 
wynosił 4 mln marek, w tym też roku 

wybudowano w fabryce nowoczesne 
hale produkcyjne. Od 1931 roku działało 
jako „Flöther Landmaschinen Aktienge-
sellschaft” Fabryka Maszyn Rolniczych 
– spółka akcyjna, Zakład posiadał 20 
patentów oraz 31 zastrzeżonych wzorów 
użytkowych.
Rozwój miasta był ściśle powiązany 
z rozwojem zakładu. Zwiększenie za-
trudnienia powodowało wzrost liczby 
mieszkańców Jasienia. Robotnicy wy-
budowali własne domy mieszkalne w 
okolicy fabryki oraz w innych częściach 
miasta, tak powstały ulice Waryńskiego 
i Ogrodowa. Od 1929 roku sytuacja za-
kładu zaczęła pogarszać się. Skończyły 
się zamówienia, a kryzys na giełdach 
światowych doprowadził do częścio-
wego upadku zakładu. Do 1933 roku 
zatrudnienie w firmie spadło z około 
1200 do 100 osób. W 1938 roku zakład 
przejęła firma Hermana Rausendorfa z 
zamiarem rozwinięcia dawnego poziomu 
produkcyjnego. W 1941 roku w zakła-
dzie pracowało około 800 pracowników. 
W 1942 roku fabrykę przystosowano do 
produkcji elementów dla niemieckiego 
lotnictwa, była podwykonawcą zakła-
dów lotniczych Focke - Wulf. Zakład 
w takim kształcie funkcjonował do 
1945 roku. Przemysł metalowy na bazie 
dawnego przedsiębiorstwa Theodora 

Flöthera istnieje do dnia dzisiejszego, 
zachowało się kilka hal fabrycznych, w 
których do dziś wytwarza się konstrukcje 
metalowe, a główny budynek zakładu 
przy ul. XX - lecia został przebudowany 
na „biurowiec", obecnie w nim znajduje 
się siedziba Urzędu Miejskiego w Ja-
sieniu. Symboliczny pomnik nagrobny 
Theodora Flöthera znajduje się na 
cmentarzu komunalnym w Jasieniu, na 
pomniku napisane jest: „Theodor Flöther 
(1824 - 1891) założyciel oraz inwestor 
fabryki maszyn rolniczych, filantrop, 
pionier uprzemysłowienia miasta. Jego 
liczne wynalazki oraz działalność so-
cjalna przyczyniły się do rozwoju miasta 
Gassen”.
Ciekawostką dotyczącą Zakładów 
Maszyn Rolniczych w Jasieniu jest to 
że w czasie wojny produkowano w 
nich elementy do myśliwców niemiec-
kich. W kwietniu i maju 1944 roku 
w ramach dwóch nalotów miały być 
zbombardowane niemieckie miasta 
produkujące elementy do myśliwców 
FW 190 – Focke Wulf w tym m. in. 
Żary i Jasień. W Żarach uruchomiono 
produkcję i montaż samolotów Focke 
Wulf. Fabryka, a ściślej rzecz biorąc 
kilka jej rozproszonych po mieście 
wydziałów, była drugą pod względem 
wielkości produkcji. Pracowano w niej 

również nad prototypami kolejnych 
wersji tego myśliwca. Wytwarzano także 
krótkie serie samolotów. W ośmiu za-
kładach na terenie Żar pracowało ponad 
4500 robotników, w tym bardzo wielu 
przymusowych, podległych obozowi 
koncentracyjnemu Groos - Rosen. Do 
fili żarskiej należały też zakłady Maschi-
nenfabrik und Eisengießerei „Theodor 
Flöther” w Jasieniu, wytwarzające części 
i niezbędne do produkcji wyposażenie 
dla wszystkich zakładów produkujących 
Focke Wulfy. 11 kwietnia 1944 roku z 
lotnisk w Wielkiej Brytanii wystartowało 
ponad 341 amerykańskich B17, słynnych 
latających fortec i w asyście samolotów 
Mustangów.  Jedna z grup miała zadanie 
zbombardować filię w Żarach. Wszystkie 
bomby pierwszego rzutu mające spaść na 
Żary zrzucono zgodnie z planem. Kiedy 
nadleciała kolejna eskadra mająca zbom-
bardować Jasień, cele zniknęły lotnikom 
za chmurami. Trzeba było zaniechać 
nalotu. Dowódca ponowił próbę, wydał 
rozkaz wykonania skrętu w prawo o 270° 
do nalotu powrotnego, jednakże i tym 
razem warstwa chmur była zbyt zwarta, 
aby można było umieścić bomby w celu. 
I zamiast zbombardować Jasień, bom-
bowce powróciły do Anglii zrzucając 
bomby na Szczecin jako tak zwany cel 
zapasowy. Analitycy później uznali, że 
błędem było zaniechanie bombardowa-
nia zakładów w Jasieniu. Produkowane 
tam części były kluczowe dla produkcji 
samolotów. Wbrew reportowi dowódcy 
nalotu, bomby nie wyrządziły większych 
szkód w produkcji, którą wznowiono już 
w 48 godzin po nalocie. Bomby jednak 
spadły na centrum miasta. Zniszczeniu 
uległa duża cześć zabudowy rynku i 
okolic. Zniszczeniu uległo 60% miasta. 
Zginęło podobno około 125 mieszkań-
ców. Bomby uszkodziły także pałac. 
Rozproszenie produkcji sprawiło, że co 
prawda zakłady w których odbywała się 
produkcja samolotów nie zostały znisz-
czone, to zniszczeniu uległa znaczna 
część miasta. O szczęściu mogli mówić 
mieszkańcy Jasienia, których uratowały 
chmury.

Krzysztof Kowsz

Lech Rotkis przez 37 lat pracował 
w Urzędzie Pocztowym w Lubsku 

 na początku jako depeszowy, 
później jako starszy listonosz 

(źródło: prywatne zbiory 
Lecha Rotkisa)

Lech Rotkis od 1978 roku kolekcjonuje kapsle od piwa, obecnie ma ich 
w swojej kolekcji 4500 tys. Egzemplarze do swojej kolekcji dumnie 

zawieszonej na ścianie pokoju, głównie pozyskuje od kierowców TIR – ów, 
oraz lubskiego nauczyciela historii Krzysztofa Kowsza.

(źródło: prywatne zbiory autora)

W 2022 roku Lech Rotkis spełnił swoje młodzieńcze marzenia i wraz z rodziną pojechał do Liverpoolu do rodzinnego 
miasta „Beatlesów”, wówczas zrobił sobie zdjęcia przy ich pomnikach m.in. przy „Cavernie”, 

`gdzie zespól dawał swoje pierwsze koncerty, oraz na przystani Pier Head.
(źródło: prywatne zbiory Lecha Rotkisa)

Założycielem Fabryki Maszyn 
Rolniczych w Jasieniu był 
Theodor Flöther, obecnie 
właścicielem fabryki jest 

Wolfgang Felgenhauer (na zdjęciu), 
(źródło Internet: felgenhauer.)

Dom Flöthera zwany przez współczesnych mieszkańców Jasienia „Pałacem", 
wybudowany w stylu barokowym otoczony był z jednej strony zakładem 
przemysłowym, a z drugiej pięknym parkiem z ciekawym drzewostanem, 

którego pojedyncze drzew a zachowały się do dnia dzisiejszego
(źródło: Internet: polska – org.pl)

W 1929 roku Theodor Flöther wybudował w Jasieniu Wieżę Ciśnień, 
obecnie zwana jest ona „Wieżą Flöthera” i służy jako siedziba 

Koła PTTK „Włóczęga” w Jasieniu (źródło: prywatne zbiory autora).

Symboliczny pomnik nagrobny Theodora Flöthera znajduje się 
na cmentarzu komunalnym w Jasieniu 

(źródło: prywatne zbiory autora).
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Na zaproszenie Klubu Piłkarskiego 
FC EXTER z Vlotho Burmistrz Lub-
ska Janusz Dudojć we współpracy z 
Dyrektorem OSiR Robertem Ściłbą 
oraz Prezesem MLKS BUDOWLANI 
LUBSKO Tomaszem Duczmalem 
zorganizowali wyjazd 14-osobowej 

grupy piłkarzy z Lubska na obchody 
75-lecia istnienia niemieckiego Klubu. 
Uroczystość jubileuszu odbyła się 
1 października i stała się wspaniałą 
okazją do oficjalnego otwarcia boiska 
ze sztuczną nawierzchnią.
W rozegranych tego dnia meczach, 

drużyna z Lubska zajęła zaszczytne 
drugie miejsce.
Wyjazd był dla młodych piłkarzy fajną 
przygodą oraz szansą do nawiązania 
nowych kontaktów i przyjaźni. 

M.K.

MLKS BUDOWLANI LUBSKO zajęli miejsce na podium w turnieju rozegranym z okazji 75-lecia
Klubu Piłkarskiego FC EXTER.

Lubsko i Vlotho współpracują ze sobą od wielu lat. 25 kwietnia 1992 
roku Gmina Lubsko podpisała z Vlotho w Niemczech umowę partnerską. 
Różnorodne projekty i działania sportowe zawsze przodowały. Również 

współpraca Klubów sportowych FC Exter oraz MLKS Budowlani Lubsko ma 
wieloletnią tradycję.  

Na zdjęciu od lewej: Burmistrz Vlotho Rocco Wilken, Burmistrz Lubska Janusz 
Dudojć, Prezes FC EXTER Oliver Halle

W niedzielę 2 października rozegrano 
w Żarach ostatnie w tym sezonie spła-
wikowe zawody wędkarskie w ramach 
Młodzieżowy Puchar Okręgu. Zawody 
zostały zorganizowane przy wsparciu 
finansowym w ramach otwartego kon-
kursu ofert na realizację zadań publicz-
nych w 2022 r. przez Powiat Żarski. W 
podsumowaniu zawodów uczestniczył 
osobiście Józef Radzion Starosta Żarski. 
Wyniki:

U-14
1. Igor Fogiel - 1981 punktów
2. Mikołaj Marciniak - 1178 pkt
3. Remigiusz Ratajczak - 781 pkt
4. Damian Naworski - 731 pkt
5. Agata Drajerska - 602 pkt
6. Gracjan Banach - 547 pkt
Największą rybę zawodów, okonia 306g, 
złowiła Agata Drajerska.
U-18
1. Mateusz Kwiatkowski - 1824 punkty

2. Krzysztof Ksiuk - 1788 pkt
3. Kacper Karpiński - 1448 pkt
4. Mikołaj Ceglewski - 1197 pkt
5. Klaudia Szczerbata - 849 pkt
6. Igor Okuszko - 718 pkt
Największą rybę, leszcza 285g, złowił 
Mateusz Kwiatkowski.
W całym cyklu MPO 2022 najlepsze 
wyniki uzyskali:
U-14
1. Mikołaj Marciniak - 117 punktów

2. Michał Myśliwiec - 107 pkt
3. Filip Ruj - 104 pkt
4. Mateusz Łysiak - 99 pkt
5. Bartosz Szymczak - 93 pkt
6. Damian Naworski - 92 pkt
U-18
1. Krzysztof Ksiuk - 116 punktów
2. Igor Okuszko - 114 pkt
3. Kacper Karpiński - 108 pkt
4. Klaudia Szczerbata - 107 pkt
5. Mikołaj Ceglewski - 104 pkt

6. Joanna Stróżyk - 100 pkt
Drużynowo:
1. Koło PZW Lubsko 1 - 338 punktów
2. Koło PZW Żary 8 - 316 pkt
3. Szkółka Wędkarska Zielona Góra - 
312 pkt
4. Koło PZW Bobrowniki - 278 pkt
5. Koło PZW Świętno - 242 pkt
6. WKS Krosno Odrz. - 121 pkt

Grzegorz Rutkowski

WĘDKARSKIE WIEŚCI

75-LECIE
FC EXTER

Drużynowo zwyciężyło Koło PZW Lubsko 1

17 września na lubskich kortach roze-
grano turniej o zasięgu ogólnopolskim 
pod nazwą „Otwarte Mistrzostwa 
Lubska 2022” w ramach Polskiej Ligi 
Tenisa. Organizatorem wydarzenia 
było Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego 
NET Lubsko. W zawodach uczest-
niczyło 7 zawodników, w tym: 3 z 
Lubska oraz po jednym z Żar, Żagania, 
Słubic i Wymiarek. Mimo, że pogoda 
tego dnia pozostawiała wiele do ży-

czenia, same rozgrywki były bardzo 
udane. Po zaciętej walce zawodnik z 
Lubska Grzegorz Nadriczny pokonał 
w finale Arkadiusza Białonogę z Żar. 
W pierwszym półfinale Arkadiusz 
Bialonoga zwyciężył z Arturem Woj-
wodem z Wymiarek, natomiast w 
drugim półfinale Grzegorz Nadriczny 
pokonał Tomasza Rembickiego z 
Żagania.

M.K.

OTWARTE MISTRZOSTWA 
LUBSKA W TENISIE
ZIEMNYM

Finał Otwartych Mistrzostw Lubska 2022 w ramach Polskiej Ligii Tenisa.
Na zdjęciu od lewej: Arkadiusz Białonoga (2. miejsce); Grzegorz Nadriczny

(1. miejsce), Artur Wojwod i Tomasz Rembicki (3 miejsce).

Lena Puzio w 1. Grand Prix Polski 
Młodzików w Zielonej Górze, po do-
brej grze, zajęła miejsce w przedziale 
33-40. W rozgrywkach uczestniczyły 
64 najlepsze młodziczki w kraju, a w 

bezpośrednich piątkowych elimina-
cjach do nich ponad 50 zawodniczek. 
W inauguracyjnym meczu V Ligii 
bardzo dobrze zagrał pierwszy zespół 
OLIMPII pokonując na wyjeździe 

JOFRAKUDĘ II Świebodzin 8:6. 
Nasz zespół zagrał w składzie: Mo-
nika Lesiak, Dominika Lesiak, Adam 
Kamiński i Jacek Stawiski. 

Ms

Po ponad 2,5-letniej przerwie do kalen-
darza powraca cykl turniejów Grand 
Prix Szkół. Inauguracyjne zawody 
zostały rozegrane 7 października w 
Lubskim Domu Kultury w gronie 47 
zawodników z pięciu szkół podstawo-
wych. W starszej grupie (klasy IV-VIII) 
zwyciężył Wiktor Milczanowski, 
który w całym turnieju oddał tylko pół 
punktu. Wśród dziewcząt po 4 punkty 
zgromadziły Gabrysia Łukawska i Zo-

sia Mierzwiak. Zarówno bezpośredni 
pojedynek, jak i punktacja pomocnicza 
były na korzyść zawodniczki z Jasienia, 
dlatego to właśnie Gabrysia wróciła do 
domu ze złotem. Grupa młodsza (klasy 
I-III) została zdominowana przez Tom-
ka Raszkiewicza z SP nr 1. Do końca 
trwała walka o II miejsce pomiędzy 
Michałem Gwizdałą, a Kamilem 
Jastrzębskim. Ostatecznie to jednak 
Michał zgromadził więcej punktów i 

znalazł się na podium tuż obok swojego 
szkolnego kolegi. Z kolei zawodnik z 
SP-2 w Lubsku uzupełnił skład podium 
z brązowym medalem. Nagrody dla 
zwycięzców wręczyli: sędzia główny 
Mariusz Kucharski oraz Waldemar 
Szylko, prezes Lubskiego Klubu Sza-
chowego CAISSA, współorganizatora 
zawodów. Wszystkim gratulujemy.

Ms

REAKTYWACJA
GRAND PRIX SZKÓŁ

Grand Prix Szkół to już wieloletnia tradycja

PINGPONGOWE WIEŚCI
Nasi pingpongiści odnoszą kolejne sukcesy

Z przyjemnością informujemy, że 
Grzesiu Łokaj ze Stowarzyszenia 
Tenisa Ziemnego NET Lubsko zajął 
II miejsce w Jesiennych Otwartych 

Mistrzostwach Zielonej Góry 2022. 
Gratki! 

Ms

SUKCESY
TENISISTÓW

To nie pierwszy sukces naszego zawodnika



Poziomo: 1.	Rodzaj	ozdoby	z	udrapowanego	
materiału	mocowanej	pod	szyją,	7.	Wielkopo-
wierzchniowa	forma	ukształtowania	terenu,	
8.	Część	na-	boju,	służąca	do	umieszczenia	
w	niej	 ładunku,	9.	W	Starożytnym	Rzymie	
trener	gladiatorów,	10.	Mieszanka	alkoholu	
z	sokiem,	11.	Tatarak,	14.	Towarzyska	gra	
karciana,	17.	Cho-	roba	wieku	dziecięcego,	19. 
Nowela	B.Prusa,	20.	Stolica	Egiptu,	21.	Rów	
chroniący	przed	ostrzałem,	22.	Przy-	stąpie-
nie	do	organizacji,	23. Buduje	 i	konserwuje	
piece,	24.	Drogowy	lub	zodiaku,	27.	Tłuszcz	
otrzymy-	wany	z	wątroby	niektórych	ryb,	31. 
Przezroczysta	masa	plastyczna,	32.	Wspólna	
nazwa	dla	protonu	 i	neutronu,	33.	Śnieżna	
pantera,	34.	Potocznie	motor	rozwijający	dużą	
prędkość,	35.	Tarniowa,	gatunek	grzybów	z	
rodziny	tarczownico-	watych.

Pionowo: 1.	Główny	narząd	przewodu	pokar-	
mowego,	2. Element	stałej	fortyfika-	cji,	3.	Pio-
nowy	element	balustrady	podtrzymujący	po-
ręcz,	4.	Jedna	z	technik	podnoszenia	ciężarów,	5. 
Górne	siekacze	u	słoni,	6.	Obszerna	wojskowa	
peleryna,	12.	Pojawienie	się	spółgłoski	„J”	w	
wyrazie,	13.	Najwyższy	stopień	uczucia	przy-	
jemności,	15.	Największa	antylopa	z	Afryki,	16. 
Umaszczenie	konia,	18.	Kawał,	żart,	23.	Inaczej	
szlachet-	ność,	25.	Młode	 rybki,	26.	 Lekki,	
odkryty	pojazd	konny,	28.	Roślina	uprawna,	
29.	Karłowatość,	30.	Mączny,	gatunek	motyli	
z	rodziny	omacnicowatych.
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Litery z kratek ze strzałką wpisane 
w kolumnę obok krzyżówki dadzą 
rozwiązanie, które należy przesłać na 
adres redakcji do 31 października br.

Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 7-9 (378-380) ML wylosowała Bożena Ptaszyńska z Lubska. 
Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagrody do Biblioteki przy al. Wojska Polskiego 2.
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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

Sposób przyrządzania:

Grzyby dokładnie umyć.
Duże kapelusze trzeba pokroić na grube 
kawałki, mniejsze na pół.
Na głębokiej patelni stop masło z oliwą 
(unikniesz w ten sposób przypalenia 
masła). Zeszklij na nim cebulę pokrojoną 
w drobną kostkę.
Dodaj pokrojone grzyby, posól. Przykryj 

pokrywką i duś 20 minut, mieszając, żeby 
nie przywarły do dna. Jeśli uznasz, że płynu 
jest za dużo, zostaw patelnię jeszcze chwilę 
na ogniu, żeby sos nieco odparował.
Dodaj śmietanę, wsyp porcję świeżo 
zmielonego pieprzu, posyp natką. Grzyby w 
śmietanie najlepiej smakują z ziemniakami 
albo makaronem wstążki.
Życzymy smacznego :)

Poniedziałkowa grupa plastyczna przy MARFO
przedstawia obraz Sylwii Walkowskiej

"Wspomnienie lata"

GALERIAGALERIA
JEDNEGO OBRAZUJEDNEGO OBRAZU

Składniki:
• świeże grzyby (najlepiej mieszanka)
• 1 cebula
• 2 łyżki masła

• łyżka oliwy
• szklanka kwaśnej śmietany
• sól, pieprz
• garść posiekanej natki

redaktorów Magazynu
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Grzyby

w śmietanie

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

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

LEKARZE RODZINNI UMOWA Z NFZ

PRZYJMUJĄ LEKARZE:
lek. Mikołaj Ossowski - specjalista chorób wewnętrznych oraz medycyny pracy
lek. Rafał Wojas - specjalista medycyny rodzinnej

- BADANIA KIEROWCÓW WSZYSTKICH KATEGORII
- MEDYCYNA PRACY
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KOMUNIKAT REDAKCJI
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W grzybach można znaleźć 
żelazo, sole mineralne potasu, 
fosforu, wapnia, sodu oraz 
cynk, miedź, jod, fluor. Jednak 
cenimy je przede wszystkim 
za walory smakowe i 
niepowtarzalny aromat. 
Jak je zrobić? 
Podajemy dobry przepis.


