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 POLITYKA  REK LAMA 

• 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.

27 października 2022 
roku odbyła się LIII sesja 
zwyczajna Rady Miejskiej 
w Lubsku, w której udział 
wzięło 15 Radnych Rady 
Miejskiej w Lubsku, 
Burmistrz Lubska Janusz 
Dudojć, Skarbnik Gminy 
Anna Górska, Naczelnicy 
wydziałów Urzędu 
Miejskiego, kierownicy 
gminnych jednostek, a 
także sołtysi z terenu 
gminy Lubsko.

Na początku, Burmistrz Lubska 
przedstawił sprawozdanie z prac z 
okresu międzysesyjnego, w którym 
informował m.in. o trwających inwe-
stycjach oraz spotkaniach, w których 
uczestniczył. 
Wspomniał o stale malejącej liczbie 
mieszkańców gminy Lubsko, których 
w ostatnim miesiącu o 18 osób ubyło.
Bardzo ważną informacją była rów-
nież ta o stanie zadłużenia, które jest 
systematycznie spłacane i na koniec 
września br. roku wyniosło 46,3 mln 
zł, natomiast plan na 2022 rok za-
kłada, że na koniec roku zadłużenie 
spadnie do 45,4 mln zł, przy stałym 
realizowaniu inwestycji i bieżącym 
wykonywaniu obligatoryjnych zadań 
Gminy.
Na zakończenie Burmistrz powie-
dział, że jest dłużny wyjaśnienie 
braku uchwały dotacji dla Powiatu 
Żarskiego na uruchomienie dodatko-
wych linii PKS na trasie Lubsko-Ża-
ry-Lubsko.
Zapewnił, że swoje decyzje podej-
muje z myślą o mieszkańcach oraz w 
dbałości o zaspokojenie ich zbioro-
wych potrzeb w zakresie transportu 
publicznego. Podkreślił, że nie godzi 
się na wykluczenie komunikacyjne 
Lubska.
Burmistrz wyjaśnił, że kwestię trans-
portu publicznego regulują dwie 
ustawy, które określają kto jest or-
ganizatorem transportu oraz zasady 
pozyskania dofinansowania do uru-
chomienia nowych linii. W przypadku 
poruszanego zagadnienia, organizato-
rem jest Powiat Żarski. Burmistrz po-
informował o piśmie, które skierował 
do Starosty w sprawie uruchomienia 
na trasie Lubsko-Żary-Lubsko takich 
linii, które zapewnią mieszkańcom 
dojazd do Żar popołudniami i w 
weekendy oraz powrót wieczorem. 
Przy ustalaniu kursów należy wziąć 
pod uwagę możliwości skomuniko-
wania PKS z PKP. Nie uchylamy się 
od tego zagadnienia, mówił dalej Bur-
mistrz. W tym miejscu przypomniał o 
zadaniach, które mimo, że dla Gminy 
nie były one obligatoryjne, to jednak 
podjęła się ich wykonania, jak np.: 
zakup ambulansu transportowego, 
sfinansowanie przebudowy chodni-
ka i drogi w obrębie skrzyżowania 
ul. Sybiraków i Powstańców Wlkp. 
Wspomniał również o staraniach 
Lubska o powrót kolei. To dowodzi – 
wyjaśniał dalej Burmistrz – że Gmina 
jest zaangażowana w realizację spraw 
społecznych swoich mieszkańców. 
Tutaj też wesprzemy, ale tylko roz-
sądne i efektywne działania.
Dalej Burmistrz poinformował o 
piśmie, które dopiero co wpłynęło 
do Urzędu z propozycją połączeń, 

przygotowaną z uwzględnieniem in-
teresów mieszkańców gminy Lubsko. 
Powiedział – warto było poczekać. 
Przytoczył przykład, w którym obec-
nie proponowano uruchomienie linii 
na trasie Lubsko-Żary np. o godzinie 
15:30 i 18:00 (co dalej komunikuje się 
z PKP do Wrocławia), a w pierwotnej 
propozycji ostatnim połączeniem do 
Żar miało być to o 14:25. Podobnie 
sprawa się ma z trasą powrotną, która 
pierwotnie zakładała ostatni autobus 
do Lubska o godzinie 15:30, nato-
miast przy nowej propozycji doszły 
połączenia o 16:40 i 19:20.
Podsumowując Burmistrz powtórzył, 
że czasem warto poczekać na dobre 
rozwiązania. Szum medialny nie jest 
potrzebny. Nie przedstawiłem wcze-
śniej projektu uchwały, ponieważ sam 

nie otrzymałem propozycji korzyst-
nych rozwiązań – wyjaśnił Burmistrz. 
Teraz przy szansie porozumienia w tej 
sprawie, przygotuję projekt uchwały, 
a Państwo zadecydują.
Po sprawozdaniu Burmistrza, przystą-
piono do kolejnego punktu porządku 
obrad, a mianowicie informacji na 
temat działalności Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Lubsku w okresie od 
2018 roku do września 2022 roku, 
którą przedstawił Dyrektor tej jed-
nostki Robert Ściłba.
Dyrektor poinformował, że przy 22 
pracownikach, OSiR realizuje wiele 
różnorodnych zadań, w tym m.in. 
koordynuje sport gminny, szkolny, 
zarządza wieloma obiektami, jak dwa 
akweny wodne, hala sportowa, Orlik, 
place zabaw, obiekty na stadionie 
OSiR. W 2022 roku doszło zarządza-

nie szatnią, placem zabaw i areną w 
Górzynie, co na początku wywoływa-
ło wiele społecznych dyskusji i ne-
gatywnych ocen, a i w tym wypadku 
warto było poczekać. Jak wspomniał 
Dyrektor przez 4 miesiące OSiR nad-
gonił sprawy, które były zaniedbane 
przez wiele lat, jak choćby założenie 
i prowadzenie książki obiektów, czy 
realizowanie okresowych przeglądów 
technicznych ww. obiektów. Dyrektor 
przedstawił swoje sprawozdanie w 
sposób wyczerpujący, zachowując 
ciekawą formę i dynamikę prezen-
tacji, za co  - obok bardzo dobrej 
działalności, został pochwalony 
przez radnych. Zapytany o plany na 
przyszłość oraz potrzeby, wspomniał 
o basenie i bieżni. W tym miejscu po-
dziękował Gminie, która zrealizowała 

w ostatnim czasie i nadal realizuje 
wiele inwestycji sportowych, na które 
wcześniej pozyskała dofinansowanie .
Po wyczerpaniu punktów sprawoz-
dawczych, przystąpiono do głosowa-
nia uchwał.
Przy uchwale w sprawie wysokości 
stawek podatku od nieruchomości w 
2023 roku zadano pytanie: czy stawki 
wzrosły do maksymalnego poziomu, 
na co w odpowiedzi usłyszano, że nie.
Za uchwałą zagłosowało 13 radnych, 
natomiast 2 było przeciw.
Kolejnymi uchwałami, które wywo-
łały dyskusję były te, dotyczące m.in. 
stawki za śmieci, częstotliwości, ter-
minu i sposobu uiszczania opłaty oraz 
zwolnienia z części opłaty.
Przedstawiająca uchwały Naczelnik 
Wydziału Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska Małgorzata 

Witos powiedziała, że systemem 
od stycznia 2023 roku będą objęte 
obok nieruchomości zamieszkałych, 
również te niezamieszkałe. Niewielka 
liczba tych drugich wyszła na swój 
wniosek z systemu i będzie reali-
zować te tematy samodzielnie. Jak 
dalej poinformowała Naczelniczka, 
od początku 2023 roku segregacja 
będzie obowiązkowa również dla 
nieruchomości niezamieszkałych. Nie 
zmienia się termin wnoszenia opłaty, 
który pozostaje bez zmian – do końca 
miesiąca. Zmienia się natomiast staw-
ka z 25 zł do 32 zł. Przy tym zmienia 
się wysokość zwolnienia w przypadku 
samodzielnego zagospodarowania 
odpadów BIO. Wcześniej zwolnienie 
liczone było od całego gospodarstwa 
i wynosiło 3,70 zł, a od stycznia bę-
dzie to zwolnienie w kwocie 4 zł  od 
osoby. Ulga ta weszła autopoprawką 
zgłoszoną przez Burmistrza, jako, 
że pierwotna propozycja zakładała 
zwolnienie w kwocie 2 zł od osoby. 
Jeśli ktoś dotychczas nie korzystał ze 
zwolnienia, a od stycznia chciałby, 
musi złożyć korektę deklaracji. Zmie-
nia się kwota kary za nieprawidłową 
segregację. Teraz obowiązuje kara 
w wysokości dwukrotności opłaty 
i wynosi 50 zł od osoby, natomiast 
od stycznia będzie to trzykrotność 
stawki, a więc będzie to kwota 96 zł 
za osobę.
Na pytanie radnego R. Słowikow-
skiego ile gospodarstw skorzystało 
ze zwolnienia w związku z kompo-
stowaniem odpadów BIO, M. Witos 
odpowiedziała, że 161 na ponad 1 
tys gospodarstw, co stanowi ok 20%.
Dalej poinformowała, że nie zmienia-
ją się rodzaje odpadów, które można 
oddać do PSZOK, natomiast stawka 
za oddane odpady ponad ustalony 
limit będzie wynosiła 2 zł za każdy 
dodatkowy kg.
Przewodniczący RM Artur Bonda-
renko podsumował, że mimo zmiany 
stawki, i tak pozostaje ona najniższa 
w okolicy. Zwłaszcza, odliczając ulgę 
za BIO kwota zmienia się w finalnym 
efekcie tylko o 3 zł.
Po zakończeniu głosowania uchwał 
Naczelnik Edukacji i Spraw Spo-
łecznych Elżbieta Haściło przedsta-
wiła informację o stanie realizacji 
zadań oświatowych w roku szkolnym 
2021/2022. Wskazała na główny 
problem, jakim jest malejąca demo-
grafia. Zmienia się model rodziny. Od 
początku roku urodziło się 80 dzieci. 
Dawniej w ciągu roku rodziło się 300 
dzieci. Obecnie jest o 3 razy mniej. 
Jak poinformowała Naczelnik, dyrek-
torzy placówek, kadra nauczycielska, 
samorząd dbają o dobre wyniki w 
szkołach oraz warunki edukacji. Gmi-
na zajmuje się również organizacją 
dowozów szkolnych. 

Podczas sesji podjęto uchwały w 
sprawie:
1. wyrażenia zgody na bezprzetargo-
we zbycie nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Lubsko,
2. przystąpienia do procedury zmia-
ny granic administracyjnych Miasta 
Lubsko,
3. wyrażenia zgody na zamianę nie-
ruchomości,
4.  wyrażenia zgody na nabycie nie-
ruchomości,

5. określenia wysokości stawek po-
datku od nieruchomości w roku 2023,
6. zmiany Uchwały budżetowej Gmi-
ny Lubsko na rok 2022,
7. zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Lubsko na lata 
2022-2036, 
8. ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, uiszczanej 
przez właścicieli nieruchomości nie-
zamieszkałych, położonych na terenie 
Gminy Lubsko,
9. wyboru metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi oraz stawki opłaty na terenie 
Gminy Lubsko,
10. terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi,
11. zwolnienia z części z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi na terenie Gminy Lubsko,
12. określenia rodzaju dodatkowych 
usług świadczonych przez Gminę 
Lubsko w zakresie odbierania odpa-
dów komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów oraz określenia wysokości 
cen za te usługi,
13. szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie od-
bierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospo-
darowania tych odpadów, w zamian 
za uiszczoną przez właściciela nieru-
chomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi,
14. wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właści-
cieli nieruchomości oraz terminów i 
miejsca składania deklaracji,
15. zmiany Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy 
Lubsko.
Wyniki głosowania były następujące:
- uchwała z pkt 5: ZA - 13; PRZE-
CIW – 2,
- uchwała z pkt 9: ZA – 13; WSTRZY-
MAŁY SIĘ – 2,
- pozostałe uchwały zostały podjęte 
jednogłośnie 15 głosami ZA.

W dalszej części sesji nie wpłynęły 
żadne interpelacje radnych i sołtysów.
W sprawach różnych Przewodniczą-
cy RM Artur Bondarenko zwrócił 
się do radnych, którzy głosowali 
przeciwko zmianie kwoty podatku 
od nieruchomości oraz wstrzymali 
się od głosowania w sprawie zmiany 
opłaty za śmieci – i zadał im pytanie, 
jaki mają inny pomysł na zwiększenie 
dochodów Gminy oraz zapewnienie 
bilansowania się systemu odbioru 
i zagospodarowania odpadów? W 
dyskusji porównano Gminę do fir-
my, którą inflacja również dotyka. 
Zwrócono uwagę na zadania, które 
Gmina ma obowiązek realizować, na 
część otrzymuje subwencje, na inne 
pozyskuje dofinansowanie, ale musi 
mieć też dochody z takich źródeł jak 
m.in. podatki. Przewodniczący nie 
otrzymał jednak odpowiedzi na ww. 
pytanie od radnych, do których było 
ono skierowane. Na tym zakończono 
dyskusję i z uwagi na wyczerpanie 
porządku obrad zakończono sesję.

Tekst i fot. M.K.

LIII SESJA ZWYCZAJNA RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU

Dyrektor OSiRu Robert Ściłba omówił działalność Ośrodka kładąc nacisk 
na mnogość i różnorodność zadań oraz sposób ich finansowania.

Prowadzący sesję Przewodniczący RM Artur Bondarenko w sprawach różnych 
skierował do radnych, którzy nie zagłosowali za zmianą podatków oraz opłat 
za śmieci z pytaniem o pomysł na to jak znaleźć inne źródło dochodu oraz 
sposób pokrycia deficytu systemu odbioru i zagospodarowania odpadów. 

W odpowiedzi otrzymał jednak tylko milczenie.
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KRONIKA STRAŻACKA
 W GMINIE 

„JAK CI NA IMIĘ?”

	 Imię	 i	 nazwisko	wchodzą	
w	skład	zespołu	cech	przynależnych	
każdemu	człowiekowi.	Pozwalają	na	
jego	 identyfikację,	 stanowią	 łącznik	
z	 rodziną,	a	 tym	samym	historią,	 jak	
również	przyszłością.	Indywidualizują	
każdą	 osobę,	 sprawiają,	 że	 nie	 jest	
jedynie	kolejnym	„numerem”.	Jak	więc	
widać	nadanie	każdej	przychodzącej	
na	świat	osobie	imienia	i	nazwiska	jest	
czynnością	doniosłą,	definiuje	go	bo-
wiem	na	przyszłe	lata.	Nie	jest	jednak	
tak,	że	to	samo	nazwisko	i	imię	musi	
nam	 towarzyszyć	 przez	 całe	 nasze	
życie.	Najczęstszą	przyczyną	zmiany	
nazwiska	jest	zawarcie	związku	mał-
żeńskiego,	 na	 skutek	 którego	 jeden	
z	małżonków	może	 przyjąć	 nazwi-
sko	drugiego	bądź	wybrać	nazwisko	
dwuczłonowe.	 Prawo	 przewiduje	
również	inne	okoliczności,	które	mogą	
doprowadzić	 do	 zmiany	 imienia	 lub	
nazwiska.	
	 Dopuszczalne	powody	zmia-
ny	imienia	i	nazwiska	zostały	określo-
ne	w		art.	4	ustawy	o	zmianie	imienia	
i	nazwiska,	zgodnie	z	którym	zmiany	
imienia	lub	nazwiska	można	dokonać	
wyłącznie	 z	ważnych	 powodów,	w	
szczególności	gdy	dotyczą	zmiany:
1)	 imienia	 lub	nazwiska	ośmieszają-
cego	albo	nielicującego	 z	 godnością	

człowieka;
2)	na	imię	lub	nazwisko	używane;
3)	na	imię	lub	nazwisko,	które	zostało	
bezprawnie	zmienione;
4)	 na	 imię	 lub	 nazwisko	 noszone	
zgodnie	z	przepisami	prawa	państwa,	
którego	 obywatelstwo	 również	 się	
posiada.
	 Z	 kolei	 zmiany	 imienia	 lub	
nazwiska	cudzoziemca,	który	uzyskał	
w	Rzeczypospolitej	 Polskiej	 status	
uchodźcy,	można	dokonać	wyłącznie	
ze	 szczególnie	ważnych	 powodów	
związanych	z	zagrożeniem	jego	prawa	
do	życia,	zdrowia,	wolności	lub	bezpie-
czeństwa	osobistego.	
	 Zmiany	nazwiska	nie	doko-
nuje	 się	w	przypadku	ubiegania	 się	
o	 zmianę	na	 nazwisko	historyczne,	
wsławione	w	dziedzinie	kultury,	nauki,	
działalności	 politycznej,	 społecznej	
albo	wojskowej,	chyba	że	osoba	ubie-
gająca	się	o	zmianę	nazwiska	posiada	
członków	rodziny	o	tym	nazwisku.	Po	
zmianie	nazwiska,	z	zastrzeżeniem	art.	
4	ust.	1	pkt	4,	nazwisko	nie	może	skła-
dać	się	z	więcej	niż	dwóch	członów.	Po	
zmianie	imienia	można	mieć	najwyżej	
dwa	imiona.
	 Istotne	 jest	 również	 to,	 że	
zmiana	 nazwiska	 obojga	 rodziców	
rozciąga	się	na	małoletnie	dzieci	 i	na	
dzieci,	które	zrodzą	się	z	tego	małżeń-
stwa.	Zmiana	nazwiska	lub	nazwiska	
rodowego	jednego	z	rodziców	rozciąga	

się	na	małoletnie	dzieci	i	na	dzieci,	któ-
re	pochodzą	od	tych	samych	rodziców,	
pod	warunkiem	że	drugi	 z	 rodziców	
wyraził	na	to	zgodę,	chyba	że	nie	ma	
on	pełnej	zdolności	do	czynności	praw-
nych	lub	jest	pozbawiony	władzy	ro-
dzicielskiej	albo	nie	żyje.	Jeżeli	w	chwili	
zmiany	nazwiska	dziecko	ukończyło	
13	 lat,	 do	 zmiany	nazwiska	dziecka	
jest	potrzebne	także	wyrażenie	zgody	
przez	dziecko.
	 W	 przypadku	 braku	 poro-
zumienia	między	 rodzicami	 dziec-
ka	 każde	 z	 nich	może	 zwrócić	 się	
do	 sądu	opiekuńczego	o	wyrażenie	
zgody	na	 zmianę	nazwiska	dziecka.	
„Orzecznictwo	sądów,	w	odniesieniu	
do	postanowień	art.	8	ust.	2	u.z.i.n.	
wskazuje	na	następujące	zasady:	„Na	
zmianę	 nazwiska	 dziecka	w	 trybie	
administracyjnym	 potrzebna	 jest	
zgoda	ojca	mimo	ograniczenia	 jego	
władzy	 rodzicielskiej,	 bez	względu	
na	 zakres	obowiązków	 i	 uprawnień	
określonych	w	wyroku	rozwodowym”	
(uchwała	SN	z	13	lipca	1987	r.,	III	CZP	
40/87,	OSNCP	1988/11,	 poz.	 154).	
Wojewódzki	 Sąd	Administracyjny	w	
Gorzowie	Wielkopolskim	w	 swoim	
wyroku	z	19	grudnia	2019	r.,	II	SA/Go	
701/19,	podkreślił	 także,	 że	ograni-
czenie	władzy	rodzicielskiej	nie	może	
bowiem	 iść	 tak	daleko,	aby	stało	się	
równoznaczne	 z	 jej	 pozbawieniem,	
nie	ma	ono	bowiem	charakteru	penal-

nego.	Dopiero	ostateczne	odebranie	
atrybutów	władzy	 rodzicielskiej	w	
całości,	 tj.	 pozbawienie	władzy	 ro-
dzicielskiej,	 uzasadnia	 skorzystanie	
z	wyjątku	 przewidzianego	w	 art.	 8	
ust.	 2	 u.z.i.n.	 Również	 zawieszenie	
władzy	rodzicielskiej	nie	jest	tożsame	
z	pozbawieniem	praw	rodzicielskich	i	
tym	samym	„fakt	zawieszenia	władzy	
rodzicielskiej	nie	pozbawia	rodzica	pra-
wa	do	współdecydowania	o	nazwisku	
małoletniego	 dziecka”	 (wyrok	WSA	
w	Gliwicach	z	24.06.2009	 r.,	 II	SA/Gl	
355/09).	Tak	więc	tylko	w	przypadku	
pozbawienia	władzy	 rodzicielskiej	
zgoda	taka	nie	jest	wymagana.	Pomi-
nięcie	zgody	rodzica	dziecka	możliwe	
jest	wyłącznie	w	wyniku	stosownego	
postanowienia	 sądu	 opiekuńczego	
zastępującego	zgodę	drugiego	rodzi-
ca.”	(A.	Czajkowska,	B.	Romocka-Tyfel	
[w:]	A.	Czajkowska,	B.	Romocka-Tyfel,	
Zmiana	 imienia	 i	 nazwiska.	Geneza.	
Komentarz.	Orzecznictwo.	Wzory	de-
cyzji,	wyd.	V,	Warszawa	2021,	art.	8.	)
	 Zgodę	na	zmianę	nazwiska	
dziecko	wyraża	osobiście	do	protoko-
łu	przed	kierownikiem	urzędu	stanu	
cywilnego	albo	 jego	zastępcą	 lub	na	
piśmie	utrwalonym	w	postaci	papie-
rowej,	opatrzonym	podpisem	własno-
ręcznym,	poświadczonym	za	zgodność	
podpisu	 przez	 notariusza.	 Dzieci	
zamieszkałe	poza	granicami	Rzeczy-
pospolitej	Polskiej	mogą	wyrazić	zgodę	

za	pośrednictwem	konsula	Rzeczypo-
spolitej	Polskiej.	Rodzic	wyraża	zgodę	
na	zmianę	nazwiska	dziecka	osobiście	
do	protokołu	przed	kierownikiem	urzę-
du	stanu	cywilnego	albo	jego	zastępcą	
lub	na	piśmie	utrwalonym	w	postaci	
papierowej,	 opatrzonym	podpisem	
własnoręcznym,	poświadczonym	za	
zgodność	podpisu	przez	notariusza	
lub	na	piśmie	utrwalonym	w	postaci	
elektronicznej,	 opatrzonym	kwalifi-
kowanym	podpisem	elektronicznym,	
podpisem	zaufanym	albo	podpisem	
osobistym.	Osoby	zamieszkałe	poza	
granicami	Rzeczypospolitej	Polskiej	
mogą	wyrazić	 zgodę	 za	 pośrednic-
twem	konsula	Rzeczypospolitej	Pol-
skiej.
	 Wniosek	o	 zmianę	 imienia	
lub	nazwiska	składa	się	do	wybranego	
kierownika	urzędu	stanu	 cywilnego.	
Osoby	 zamieszkałe	 poza	 granicami	
Rzeczypospolitej	Polskiej	mogą	złożyć	
za	pośrednictwem	konsula	Rzeczy-
pospolitej	Polskiej	wniosek	o	zmianę	
imienia	 lub	nazwiska,	wskazując	kie-
rownika	urzędu	stanu	cywilnego,	któ-
remu	wniosek	ma	zostać	przekazany.
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
Do	 lubskiego	 komisariatu	wpły-
nęła	 informacja	 o	 kobiecie,	 która	
zabłądziła	w	 lesie.	 Z	przekazanej	
informacji	wynikało,	 że	 zostawiła	
swój	skuter	przy	drodze	asfaltowej	
w	 lesie	 za	miejscowością	 Jezio-
ry	Wysokie	 	 godzinę	wcześniej.	
Kobieta	nie	miała	nic	do	picia	ani	
jedzenia,	 a	w	 lesie	 zrobiło	 się	 już	
ciemno.	Informację	wraz	z	danymi	
kobiety	 dyżurny	przekazał	 dziel-
nicowemu	z	Posterunku	Policji	w	
Brodach	 –	 aspirantowi	 sztabo-
wemu	Mariuszowi	Żukowskiemu.	
Policjant	 bardzo	 dobrze	 zna	 ten	
teren	i	osoby	zamieszkujące	gminę	
Brody.		Natychmiast	nawiązał	kon-
takt	telefoniczny	z	kobietą.	Podczas	
rozmowy	z	nią	pytał	o	 szczegóły	
terenu	leśnego.	Dowiedział	się,	że	
zagubiona	grzybiarka	jest	w	pobliżu	
ogrodzonego	lasu	liściastego.	Udał	
się	w	wytypowany	rejon,		a	następ-
nie	używając	sygnałów	radiowozu	
naprowadził	zagubioną	do	miejsco-
wości	Marianka.	Pomógł	 również	
odnaleźć	 zaparkowany	w	 lesie	
skuter.	Kobieta	nie	potrzebowała	
pomocy	medycznej	 i	w	 ciągu	pół	
godziny	od	zgłoszenia	szczęśliwie	
mogła	powrócić	do	domu.	Bardzo	
dobra	znajomość		terenu	oraz	dobry	
kontakt	z	osobą,	która	potrzebuje	
pomocy	ma	niebagatelne	znaczenie	
w	prowadzonych	poszukiwaniach.	
Każdy	może	 stracić	 orientację	w	
lesie,	kiedy	nagle	zrobi	się	ciemno.	
Szybkie	powiadomienie	o	zdarzeniu	
oraz	fakt,	że	osoba	która	się	zgubiła		
posiada	telefon,		decyduje	o	szyb-
kim	sukcesie.

*
Niemal	 każdego	dnia	 czytamy	w	
Internecie,	że	ktoś	został	oszuka-
ny,	stracił	oszczędności,	przekazał	
dane	do	logowania.	Wiele	osób	uczy	
się	na	błędach	 innych	 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.	Przestrzegajmy	
kilku	poniższych	wskazówek,	aby	
uchronić	się	przed	oszustami:	nie	
klikaj	 żadnych	 odsyłaczy	w	wia-
domości	 przesłanej	 esemesem,	
za	pośrednictwem	komunikatora,	
czy	 e-maila	 (odsyłacze	 te	 często	
prowadzą	do	sfałszowanych	stron);	
nie	otwieraj	 załączników	do	wia-
domości,	 jeżeli	masz	 jakiekolwiek	
wątpliwości	 dotyczące	nadawcy;	
uważnie	przyjrzyj	się	ofercie,	która	
zawiera	bardzo	 zaniżoną	 cenę	w	
stosunku	do	innych	ofert;	czytaj	ko-
mentarze	innych	osób	kupujących,	
duża	 liczba	 negatywnych	może	
świadczyć	o	nieuczciwości	sprzeda-
jącego;	wiele	serwisów	aukcyjnych	
proponuje	ubezpieczenie	transakcji	
oraz	program	zapewniający	ochro-
nę	 kupującym	–	 skorzystajmy	 z	
niego;	 unikajmy	 zakupów	 poza	
aukcją;	przy	odbiorze	zamówionej	
przesyłki	 sprawdzajmy	zawsze	 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,	któ-
re	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	niczego	z	nieznanych	

stron	internetowych.
*

Krajowa	Mapa	Zagrożeń	Bezpie-
czeństwa	 to	 platforma	wymiany	
informacji,	 za	pomocą	której	 każ-
dy	 obywatel	w	 trosce	 o	 bezpie-
czeństwo	ma	możliwość	dzielenia	
się	 informacjami	o	potencjalnych	
zagrożeniach	z	policją.	To	 interak-
tywne	narzędzie,	 dzięki	 któremu	
można	 zapoznać	 się	 z	 najważ-
niejszymi	obszarami	dotyczącymi	
bezpieczeństwa	i	zagrożeń	w	danej	
lokalizacji.	 I	 to	 bez	wychodzenia	
z	domu.	Od	6	 lat	 z	powodzeniem	
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.	Pamiętajmy,	że	
nanoszone	zagrożenia	są	anonimo-
we,	a	zaznaczenie	zagrożenia	 jest	
proste	 i	 intuicyjne.	Krajowa	mapa	
zagrożeń	bezpieczeństwa	opiera	
się	o	informacje	skatalogowane	w	
trzech	płaszczyznach:	 informacje	
gromadzone	w	policyjnych	syste-
mach	informatycznych;	informacje	
pozyskiwane	od	społeczeństwa	w	
trakcie	–	bezpośrednich	kontaktów	
z	 obywatelami,	 z	 przedstawicie-
lami	 samorządu	 terytorialnego,	
organizacji	 pozarządowych	 itp.	
Oraz	w	 trakcie	 realizowanych	de-
bat	 społecznych	 poświęconych	
bezpieczeństwu	 	 publicznemu;	
informacje	pozyskiwane	od	obywa-
teli	(internautów)	z	wykorzystaniem	
platformy	wymiany	 informacji.	
Na	 terenie	 garnizonu	 lubuskiego	
aplikacja	Krajowa	Mapa	Zagrożeń	
Bezpieczeństwa	 funkcjonuje	 od	
dnia	9	września	2016	r.	Informacje	
prezentowane	na	mapie	uwzględ-
niają	 zarówno	wybrane	kategorie	
przestępstw	 i	 wykroczeń,	 jak	 i	
zagrożenia,	które	w	subiektywnym	
odczuciu	mieszkańców	negatywnie	
wpływają	na	 ich	poczucie	bezpie-
czeństwa.	 Katalog	 danych,	 które	
można	nanieść	na	Krajową	Mapę	
Zagrożeń	 Bezpieczeństwa	 jest	
bardzo	szeroki.	Analizując	dotych-
czasowe	funkcjonowanie	platformy	
można	stwierdzić,	 że	mieszkańcy	
najczęściej	 dokonywali	 zgłoszeń:	
przekroczenia	dozwolonej	prędko-
ści,	nieprawidłowego	parkowania,	
spożywania	alkoholu	w	miejscach	
niedozwolonych	czy	niewłaściwej	
infrastruktury	drogowej.	Zgłaszano	
także	dzikie	wysypiska	śmieci	oraz	
grupowanie	się	małoletnich	zagro-
żonych	demoralizacją.	Z	Krajowej	
Mapy	 Zagrożeń	Bezpieczeństwa	
korzystają	nie	tylko	obywatele	czy	
policja,	 ale	 również	 inne	 służby	 i	
instytucje,	mające	za	zadanie	dba-
nie	o	bezpieczeństwo	 i	 porządek	
publiczny.	Od	 początku	 jej	 funk-
cjonowania	 Lubuszanie	 dokonali	
ponad	64	tysiące	zgłoszeń.

*
Po	raz	kolejny	przestrzegamy	przed	
działaniem	oszustów.	Zastanówmy	
się	za	każdym	razem	i	przeanalizuj-
my	sytuację,	kiedy	chodzi	o	nasze	
oszczędności	lub	zawarcie	kredytu,	
a	wszystko	dzieje	się	za	pośrednic-
twem	telefonu.	Oszuści	nastawieni	
na	szybki	zysk	wymyślają	przeróżne	
historie.	Wszyscy	znamy	już	oszu-
stwa	 na	 prokuratora,	 policjanta,	
czy	pracownika	poczty.	Niedawno	
jedna	z	mieszkanek	powiatu	żar-
skiego	została	oszukana	metodą	na	
„pracownika	banku”.	Z	kobietą	skon-
taktował	się	telefonicznie	nieznany	

mężczyzna,	który	przedstawił	się	i	
poinformował,	 że	 jest	 specjalistą	
departamentu	bezpieczeństwa	jed-
nego	z	banków.	Przekazał	w	rozmo-
wie,	że	ktoś	próbował	wziąć	kredyt	
w	jej	imieniu,	a	następnie	nakłonił	ją	
do	złożenia	wniosku	kredytowego	
w	 celu	odzyskania	oszczędności.	
Pokrzywdzona	 -	 zmanipulowana	
przez	oszusta	-	podała	dane	męż-
czyźnie	 i	w	 obawie	 przed	 utratą	
reszty	 oszczędności	 przekazała	
swoje	 pieniądze	 za	 pośrednic-
twem	kodu	blik.	Kiedy	połączenie	
z	rozmówcą	nagle	się	urwało,	ko-
bieta	zorientowała	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	nie-
znana	osoba	prosi	 o	przekazanie	
danych	 logowania	do	bankowości	
internetowej,	 kodu	blik	 lub	 kodu	
autoryzacji	SMS.	Pamiętajmy!	Nigdy	
nikomu	nie	podawajmy	danych	lo-
gowania	do	swojego	konta	interne-
towego.	Bądźmy	ostrożni	podając	
w	 Internecie	 numer	 swojej	 karty	
kredytowej.			Zainstaluj	dodatkowe	
blokady	 konta	 i	 kart	 płatniczych,	
jakie	zalecają	pracownicy	banku.
Kiedy	kupujący,	sprzedający	lub	kto-
kolwiek	inny	prosi	cię	o	zainstalo-
wanie	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.

*
Niskie	 temperatury	 szczególnie	
w	 nocy	 stanowią	 dla	 osób	 bez-
domnych,	 starszych	 i	 samotnych	
poważne	zagrożenie.	Również	nie-
trzeźwi	są	narażeni	na	utratę	życia	
lub	zdrowia	poprzez	wychłodzenie	
organizmu.	Dlatego	dzielnicowi	 z	
żarskiej	komendy	o	tej	porze	roku	
sprawdzają	 pustostany,	 altany,	
parki	 oraz	wszystkie	 inne	miej-
sca,	gdzie	mogą	przebywać	osoby	
bezdomne.	Szczególnej	uwagi	wy-
magają	także	osoby	starsze,	które	
mieszkają	samotnie.	Pozostańmy	
czujni	 szczególnie,	 gdy	 tempera-
tura	spadnie	poniżej	zera.	Każdy	z	
nas	może	pomóc	w	takiej	sytuacji,	
dlatego	nie	 bądźmy	obojętni,	 in-
formujmy	dzwoniąc	na	numer	112.	
Jeden	 taki	 telefon	może	uratować	
komuś	 życie.	Warto	 skorzystać	
także	 z	Krajowej	Mapy	Zagrożeń	
Bezpieczeństwa.	To	aplikacja,	która	
posiada	zakładkę	„osoba	bezdomna	
wymagająca	pomocy”.	W	ten	spo-
sób	również	można	informować	o	
miejscach	przebywania	bezdom-
nych.	 Policjanci	 sprawdzą	 każde	
takie	 zgłoszenie.	 Przypominamy	
o	bezpłatnej	infolinii	uruchomionej	
przez	Centrum	Zarządzania	Kryzy-
sowego	Wojewody	Lubuskiego:	800	
109	160,	gdzie	można	uzyskać	in-
formację	o	miejscach	noclegowych,	
oraz	punktach	wydawania	posiłków	
dla	bezdomnych	 i	 potrzebujących	
pomocy.	Na	 terenie	powiatu	 żar-
skiego	 są	 to:	 Żarska	Spółdzielnia	
Socjalna	 ulica	 Tkacka	 4	 Lubsko,		
telefon	601	188	649	–	ogrzewalnia	
20	miejsc	(od	poniedziałku	do	piąt-
ku	w	godzinach	od	18.00	do	8.00,	
w	sobotę	 i	niedzielę	całodobowo);	
Fundacja	,,Pogodna	Jesień	Seniora”,	
ulica	Bohaterów	Getta	9,	 telefon	
502	128	818,	518	335	023	–	noc-
legownia	 dla	 osób	 bezdomnych	

20	miejsc	 (	 od	 poniedziałku	 do	
piątku	w	godzinach	od	18.00	do	
8.00,	w	sobotę	od	18.00	do	11.00	
i	w	 niedzielę	 od	16.00	 do	8.00);	
Chrześcijańskie	Schronisko	dla	Bez-
domnych	Mężczyzn,	Mirostowice	
Górne	 78,	 telefon	 575	 580	 506	
schronisko	25	miejsc	noclegowych	
(całodobowo),	 żywność,	 odzież;	
Mała	Gastronomia	 „U	Zosi”,	 ulica	
Emilii	Plater	30	Lubsko,	telefon	510	
908	557	–	stołówka,	80	posiłków	
poniedziałek	–	piątek		w	godzinach	
od	11.00	do	13.00.

*
Bezpieczeństwo	pieszych	to	bardzo	
ważna	kwestia,	dlatego	policjanci	
z	żarskiej	komendy	bardzo	często	
prowadzą	działania	 z	myślą	o	 tej	
grupie	użytkowników	dróg.	To	bar-
dzo	ważne	zagadnienie	zwłaszcza	o	
tej	porze	roku,	kiedy	szybko	zapada	
zmrok,	 rano	 często	pojawiają	 się	
mgły,	droga	może	być	śliska.	Dzisiaj	
(08	listopada)	policjanci	rozpoczęli	
akcję	 ,,Niechronieni	uczestnicy	ru-
chu	drogowego"	.	Działania	realizo-
wane	są	w	trosce	o	bezpieczeństwo	
pieszych	i	kierujących	jednośladami.	
Funkcjonariusze	w	szczególności	
zwracają	 uwagę	 na	 zachowanie	
kierowców.	Bardzo	 często	wielu	
niebezpiecznych	 sytuacji	można	
uniknąć,	dlatego	zwolnijmy	zbliża-
jąc	 się	do	przejścia,	 nie	hamujmy	
gwałtownie,	zachowajmy	bezpiecz-
ny	odstęp	od	pojazdu	przed	nami	i	
przede	wszystkim	stosujmy	się	do	
przepisów	ruchu	drogowego.	Bez-
pieczeństwo	w	bardzo	dużej	mierze	
zależy	od	zachowania	kierowców.	
Na	bezpieczeństwo	 ,,niechronio-
nych"	 wpływ	mają	 także	 sami	
piesi	i	rowerzyści.	Funkcjonariusze	
przypominają	o	zagrożeniach	zwią-
zanych	z	prowadzeniem	rozmowy	
przez	telefon	czy	słuchaniem	gło-
śnej	muzyki	w	słuchawkach	pod-
czas	przechodzenia	przez	 jezdnię.	
Pamiętajmy	 także	 o	 przepisach	
związanych	 z	 koniecznością	 uży-
wania	 elementów	odblaskowych	
po	zmroku	poza	obszarem	zabudo-
wanym,	mały	odblask	warto	mieć	
na	odzieży	poruszając	się	także	w	
terenie	 zabudowanym.	Kierowca	
na	pewno	wcześniej	nas	zauważy	
i	 szybciej	 będzie	mógł	 zareago-
wać.	 Piesi	 powinni	 pamiętać,	 że	
zabronione	 jest:	1.Wchodzenie	na	
jezdnię	bezpośrednio	przed	jadący	
pojazd	-na	przejściach	dla	pieszych,	
w	miejscach	innych	niż	przejścia	dla	
pieszych;	2.	Wchodzenie	na	jezdnię	
spoza	pojazdu	lub	innej	przeszkody	
ograniczającej	widoczność	 drogi;	
3.	 Przechodzenie	 przez	 jezdnię	
w	miejscu,	w	 którym	urządzenia	
zabezpieczające	 lub	 przeszkoda	
oddzielają	drogę	dla	pieszych	albo	
chodnik	od	 jezdni;	4.	Przechodze-
nie	 przez	 jezdnię	w	miejscach	 o	

ograniczonej	widoczności	 drogi;	
5.	 Przebieganie	 przez	 jezdnię;	 6.	
Naruszenie	obowiązku	korzystania	
przez	pieszego	z	chodnika	lub	drogi	
dla	pieszych,	a	w	razie	ich	braku	-	z	
pobocza.	Jazda	po	drodze	publicz-
nej:	kierujący	rowerem	jest	obowią-
zany	korzystać	z	drogi	dla	rowerów	
lub	pasa	 ruchu	dla	 rowerów,	 jeśli	
są	one	wyznaczone	dla	 kierunku,	
w	którym	się	porusza	lub	zamierza	
skręcić;	korzystając	z	drogi	dla	ro-
werów	 i	pieszych,	 rowerzysta	 jest	
obowiązany	zachować	szczególną	
ostrożność	 i	 ustępować	miejsca	
pieszym;	 rowerzysta	może	 jechać	
chodnikiem	lub	drogą	dla	pieszych,	
jeśli	-	opiekuje	się	osobą	w	wieku	do	
lat	10	kierującą	rowerem;	szerokość	
chodnika	wzdłuż	drogi,	 po	 której	
ruch	 pojazdów	 jest	 dozwolony	 z	
prędkością	większą	niż	50	km/h,	
wynosi	 co	najmniej	2	m	 i	brakuje	
wydzielonej	drogi	dla	rowerów	oraz	
pasa	 ruchu	dla	 rowerów;	warunki	
pogodowe	zagrażają	bezpieczeń-
stwu	 rowerzysty	na	 jezdni	 (śnieg,	
silny	wiatr,	ulewa,	gołoledź,	gęsta	
mgła).

*
Jeśli	chcesz	połączyć	pasję	ze	służ-
bą,	 jeśli	 cenisz	 sobie	 stabilizację	
zatrudnienia,	 jeśli	 jesteś	wrażliwy	
na	wszelkie	formy	łamania	prawa,	
jeśli	 chcesz	 się	 rozwijać	 to	opty-
malnym	miejscem	 jest	 praca	w	
policji.	Możesz	zostać	policjantem,	
wykorzystując	swoje	dotychczaso-
we	umiejętności	 i	 predyspozycje.	
To	 służba	 interdyscyplinarna,	w	
której	z	pewnością	się	odnajdziesz.	
Praca	w	 policji	 to	 ciekawa	 pro-
pozycja	 i	 perspektywa	 realizacji	
zadań,	 dająca	wiele	 satysfakcji	
tym,	 którzy	marzą,	 aby	pomagać	
innym.	Oczywiście	 to	wyzwanie	 i	
wiele	wyrzeczeń,	ale	jednocześnie	
marzenie	wielu	młodych	 ludzi.	 Z	
pewnością	jest	to	ciekawa	służba,	w	
której	każdy	może	znaleźć	miejsce	
dla	siebie,	gdzie	jego	umiejętności	i	
zdobyta	wiedza	pomogą	podnieść	
poziom	bezpieczeństwa	obywateli.	
Służba	prewencyjna,	 kryminalna,	
dochodzeniowo-śledcza,	 ruchu	
drogowego,	policyjni	antyterroryści,	
technicy	 kryminalistyki,	 profilak-
tycy,	 psycholodzy,	 przewodnicy	
psów,	 policjanci	 z	 laboratorium	
kryminalistycznego,	rzecznicy	pra-
sowi,	 funkcjonariusze	zwalczający	
przestępczość	gospodarczą,	korup-
cyjną,	cybernetyczną,	narkotykową	
czy	zorganizowaną.	Wolne	miejsca	
czekają	 na	 kandydatów	 również	
w	lubskiej	 jednostce.	Wielu	już	się	
zdecydowało.	 Teraz	 ty	dołącz	do	
naszej	policji.	Chętni	proszeni	są	o	
kontakt	z	p.o.	Komendanta	Komisa-
riatu	Policji	nadkom.	Krystian	Szylko	
tel.	477941400.

Opr.	M.Sienkiewicz

 W GMI NI E 

6 października podczas konferencji 
prasowej w Sejmie, wiceminister 
Maciej Wąsik poinformował o przy-
znaniu 25 mln zł na rzecz Młodzie-
żowych Drużyn Pożarniczych OSP. To 
środki, które zostaną przeznaczone 
na zakup sprzętu, umundurowanie 
i wyposażenie osobiste oraz sprzęt 
teleinformatyczny wykorzystywany 
w procesie szkolenia członków MDP. 
W wydarzeniu udział wzięli także 
przewodniczący Parlamentarnego 
Zespołu Strażaków Zbigniew Chmie-
lowiec, poseł Joanna Borowiak oraz 
zastępca komendanta głównego 
PSP nadbryg. Krzysztof Hejduk. MDP 
to komórki organizacyjne jednostek 
OSP. Ich celem jest zainteresowanie 

młodzieży działalnością społeczną 
na rzecz ochrony przeciwpożarowej 
oraz przygotowanie jej do bezintere-
sownej służby w szeregach Ochotni-
czych Straży Pożarnych. Członkami 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
mogą być dziewczęta i chłopcy w 
wieku do 18 lat. Do zadań MDP należy 
m.in. udział w zapobieganiu poża-
rom przez oddziaływanie na lokalne 
środowisko w celu przestrzegania 
przepisów przeciwpożarowych, a 
także podnoszenie wiedzy i umiejęt-
ności swoich członków w dziedzinie 
ochrony przeciwpożarowej. Celem 
MDP jest również organizowanie 
działalności kulturalno-oświatowej 
w środowisku z uwzględnieniem pro-

blematyki ochrony przeciwpożaro-
wej, rozwijanie sprawności fizycznej 
członków przez uprawianie różnych 
dyscyplin sportowych i turystyki. Do-
datkowo wśród zadań MDP wymienić 
można także podejmowanie i realiza-
cję zadań pożytecznych dla ochrony 
przeciwpożarowej oraz drużyny czy 
macierzystej OSP, a także działalność 
wolontariatu.

*
W dniu 18 października 2022 r. Ko-
mendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Żarach podpisał 
umowę na dostawę i montaż 17 
bram garażowych w ramach V etapu 
budowy strażnicy Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej 

w Żarach.
*

W dniu 19 października 2022 r. w 
Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Żarach odbyły się 
„Targi Pracy”, Przedsięwzięcie zor-
ganizowane zostało przez Młodzie-
żowe Centrum Kariery w Żarach pod 
patronatem Lubuskiej Wojewódzkiej 
Komendy Ochotniczych Hufców Pra-
cy. Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Żarach wystawiła 
swoje stanowisko promujące zawód 
strażaka, st. asp. Agnieszka Borowicz 
i st. str. Wojciech Kuczak przybliżyli 
uczniom zawód strażaka oraz omó-
wili szczegóły i możliwości zatrudnie-
nia w PSP. Podczas targów młodzież 

mogła między innymi przymierzyć 
umundurowanie bojowe strażaka, 
aparat ochrony układu oddechowe-
go, podłączyć wąż do prądownicy, 
spróbować swoich sił w zakresie 
pierwszej pomocy – ćwicząc resuscy-
tację krążeniowo-oddechową na 
fantomie. W trakcie prezentacji wy-
świetlone zostały filmy promocyjne 
zachęcające do wstąpienia w szeregi 
PSP oraz pokazujące przemiany jakie 
nastąpiły w trakcie 30 lat istnienia 
formacji. W targach uczestniczyły 
prywatne firmy z powiatu żarskiego, 
Wojsko oraz Komenda Powiatowa 
Policji w Żarach.

Opr. M. Sienkiewicz
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Roboty budowlane w zakresie mo-
dernizacji części A budynku przy al. 
Niepodległości 2 idą do przodu. Prace 
w pomieszczeniach na pierwszym 
piętrze po dokonaniu ostatnich szlifów 
będą zakończone. Do malowania po-
zostaje korytarz. Główny front robót 
przeniósł się na parter budynku.

Tekst i fot. M.K.

Zakończono prace związane z układa-
niem nawierzchni z masy bitumicznej 
na odcinku ul. E. Plater od skrzyżowa-
nia z ul. Bohaterów do skrzyżowania 
z ul. Chopina i przywrócono ruch po-
jazdów tą trasą. Do wykonania zostały 
jedynie drobne prace porządkowe oraz 
nasianie trawy po obu stronach kanału. 
Wykonawca zakończył również etap 
ścieżki rowerowej, wzdłuż której za-
instalował  oświetlenie z wykorzysta-
niem nowoczesnych opraw, które - w 
zestawieniu z ciągiem stylizowanych 
na stary wzór, znajdujących się wzdłuż 
drogi lamp - symbolicznie łączą to, co 
nowoczesne ze starodawnym. Ścieżka 
będzie dobrze doświetlona, co stworzy 
bezpieczne warunki korzystania z niej. 
Wzdłuż ścieżki dokonano również 
nowych nasadzeń lip szerokolistnych 
o obwodzie pnia od 12 cm do 14 cm 
na wysokości 1 metra. Na drugim od-
cinku ul. E. Plater do połowy ułożona 
jest już pierwsza warstwa asfaltu. Do 

wykonania zostają: ułożenie kra-
wężników, dokończenie nawierzchni 
asfaltowej, a także wykonanie sześciu 
zatoczek dla samochodów osobo-

wych. Zadanie finansowane jest ze 
środków własnych Gminy Lubsko.

Tekst i fot. M.K.

Narodowe Święto 
Niepodległości, to święto 
corocznie obchodzone 
11 listopada dla 
upamiętnienia odzyskania 
w 1918 roku przez Polskę 
niepodległości, po 123 
latach zaborów. W tym 
roku obchodziliśmy 104. 
rocznicę tego Święta.
Gminne uroczystości wypadły bardzo 
dostojnie. Dopisała pogoda i frekwen-
cja. Obchody rozpoczęto mszą świętą 
odprawioną w intencji Ojczyzny w 
kościele p.w. Nawiedzenia Najświęt-
szej Maryi Panny. Służba liturgiczna 
uroczyście wprowadziła do kościoła 
poczty sztandarowe, których obecność 
uzupełniała piękną oprawę mszy. W 
czasie kazania ksiądz wspomniał tych, 
którzy odegrali znaczącą rolę w walce 
o niepodległość. Wspomniał wielkich 
przywódców, a obok nich Antosia 
Petrykiewicza – najmłodszego z Orląt 
Lwowskich oraz najmłodszego kawa-
lera Virtuti Militari, który w wieku 13 
lat zginął w obronie Lwowa. Przypo-
mniał również, że patriotyzm, to nie 
tylko miłość do ojczyzny, ale to także 
codzienna, mozolna praca, szacunek 
do rodziny. Po mszy, zgromadzeni 
utworzyli korowód i pod przewodnic-
twem werblistów przeszli do miejsca 
pamięci przy Bibliotece-Centrum 
Kultury, gdzie Burmistrz Lubska Ja-
nusz Dudojć wraz z Przewodniczącym 
Rady Miejskiej w Lubsku Arturem 
Bondarenko, podczas wspólnego 
odśpiewania przez zgromadzonych 
hymnu Polski, podnieśli flagę na 
maszt. Następnie delegacje: władz 
samorządowych, służb mundurowych, 
przedstawiciele lokalnych instytucji, 
partii politycznych, złożyli kwiaty w 
miejscu pamięci. Tej części uroczy-
stości rangi nadał posterunek hono-
rowy wystawiony przez 11 Batalion 
Dowodzenia im. gen. broni Zygmunta 
Sadowskiego 11 Lubuskiej Dywizji 
Kawalerii Pancernej im. Króla Jana 
III Sobieskiego w Żaganiu. Po części 
oficjalnej, Dyrektor Biblioteki-Cen-
trum Kultury im. Jana Raka w Lubsku 
Paweł Skrzypczyński zaprosił zgro-
madzonych do udziału w programie 
artystycznym, którego formuła była 
w tym roku odmieniona. Uroczystość 
rozpoczęto wprowadzeniem na scenę 
pocztów sztandarowych i wspólnym 
odśpiewaniem hymnu narodowego. 
Następnie Dyrektor B-CK, zaprosił 
na scenę Burmistrza Lubska Janusza 
Dudojcia oraz Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Lubsku Artura Bon-
darenko. Burmistrz wspomniał o tym, 
jak ważna w dzisiejszym umacnianiu 
wolności i niepodległości jest praca 
u podstaw, którą wykonuje gminny 
samorząd. Podziękował radnym Rady 
Miejskiej w Lubsku z Przewodni-
czącym na czele za dobrą i rzetelną 
współpracę dla dobra gminy. Podkre-
ślił, że Lubsko wyszło z kłopotów i 
godnie jako wspólnota reprezentuje 

kraj. Burmistrz docenił wielki udział 
mieszkańców w sukcesie Lubska. 
Następnie zaprosił na scenę malarki, 
które namalowały obraz w barwach 
i z motywami narodowymi i regio-
nalnymi, który podczas uroczystości 
stanowił centralny punkt scenografii 
sceny. Burmistrz podziękował au-
torkom dzieła z grupy GAM-ART 
działającej w ramach Lubuskiego 
Stowarzyszenia Malarzy, Rzeźbiarzy, 
Fotografików MARFO: Jolancie Ka-
czan, Irenie Nowakowskiej, Henryce 
Pogorzelec, Danucie Świdzińskiej 
oraz Kazimierze Walkiewicz.
Następnie głos zabrał Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Lubsku Artur Bon-
darenko, który w swoim przemówie-
niu wspomniał o Wielkich Polakach 
m.in. o Józefie Piłsudskim, Romanie 
Dmowskim, Ignacym Daszyńskim, 
Ignacym Janie Paderewskim, Wojcie-
chu Korfantym. Jak powiedział dalej 
– mimo różnic, wszystkie główne 
nurty polskiej polityki zjednoczyły 
się dla Niepodległej. Zaapelował o 
to, by dbać o przekazywanie war-
tości młodemu pokoleniu oraz stać 
na straży godności naszego narodu, 
historii, kultury, bezpieczeństwa. 
Słowami: bądźmy dumni z Ojczyzny 
i bycia Polakami – zakończył swoje 
przemówienie. Do zgromadzonych 
na sali zwrócił się także Starosta 
Żarski Józef Radzion, który zaprosił 
do siebie Przewodniczącą Komisji 
Oświaty Rady Powiatu Żarskiego 
Elżebietę Haściło wraz z Przewodni-
czącym Rady Wiktorem Kułdoszem, 
by razem podziękować Burmistrzowi 
Lubska Januszowi Dudojciowi, za 
jego rzetelną i pełną oddania pracę, 

którą we wcześniejszej kadencji 
wykonywał jako Starosta Żarski oraz 
obecnej jako Burmistrz Lubska. Po 
przemówieniach przyszedł czas na 
występy artystyczne, w których za-
prezentowali się dzieci i młodzież z 
lubskich szkół oraz Studia Piosenki 
Konsonans. Nie zabrakło pieśni pa-
triotycznych zarówno tych radosnych, 
jak i tych skłaniających do przemyśleń 
i zadumy. Wybrzmiały wszystkim zna-

ne utwory śpiewane na standardową 
nutę, a także zaprezentowane w au-
torskich aranżacjach. Widowiskowym 
przedstawieniem okazał się taniec z 
biało-czerwonymi szarfami. Część 
artystyczną zakończyło uroczyste 
wyprowadzenie pocztów sztandaro-
wych. Po tym Dyrektor B-CK zaprosił 
na scenę wszystkich występujących, 
którym wraz z Burmistrzem i Prze-
wodniczącym RM w Lubsku wręczyli 

słodki upominek. Następnie zaprosił 
obecnych na sali gości na poczęstu-
nek. Należy również wspomnieć, że 
tego dnia harcerze 6 Wielopoziomo-
wej Drużyny Harcerskiej „Animus” w 
Lubsku złożyli kwiaty i zapalili sym-
boliczny znicz na grobie Nieznanego 
Żołnierza, a także na grobie dawnych 
mieszkańców Lubska.

Fot. i tekst M.K.

 W GMINIE 

PROJEKTY GRAFICZNE 
WYDRUKI CYFROWE 
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LUBSKIE OBCHODY NARODOWEGO 
ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Frekwencja w uroczystościach bardzo dopisała. W korowodzie licznie udział wzięły: poczty sztandarowe, 
przedstawiciele różnych instytucji, służby mundurowe oraz mieszkańcy

W części artystycznej wystąpiły dzieci i młodzież lubskich placówek oświatowych oraz Studia Piosenki Konsonans, dostarczając wielu przeżyć i wzruszeń. 
Była to piękna lekcja patriotyzmu

 W GMI NI E 

Co prawda nowe 
nasadzenia nad zalewem 
Karaś będzie można 
podziwiać w pełniejszej 
krasie dopiero przyszłą 
wiosną, jednak to, że są, 
cieszy już dziś.

Posadzone drzewa są atrakcyjne ze 
względu na wygląd, owoce oraz fakt, 
że stanowią pożytki pszczelarskie w 
okresach bez kwitnienia innych roślin 
miododajnych.
Wśród nasadzonych gatunków są: 
śliwa wiśniowa Pissardii, klon jawor 
Leopoldii, klon jesionolistny Fla-

mingo, brzoza pożyteczna Youngii 
forma płacząca, jarząb pospolity Rose 
Dream, jabłoń ozdobna Wintergold, 
wiśnia japońska Kanzan, jabłoń 
ozdobna Royality, nieszpułka zwy-
czajna Nottingham.
Ależ będzie pięknie - zwłaszcza, kiedy 
drzewa się rozrosną. Będą zachwycać 
w każdej porze roku formą, kolorem 
liści, kwiatów i owoców.
Młode drzewa posadzono wraz z 
palem pionującym - chroniącym 
przed złamaniem podczas wiatru, a 
także z siatką zabezpieczającą dolną 
część pnia.

Tekst i fot. M.K.

Różnorodność gatunków i odmian nasadzonych drzew sprawi, że od wiosny 
do jesieni drzewa będą zachwycały pokrojem korony, barwą liści, kwiatów 

i owoców.

ZAGOSPODAROWANIE 
ZIELENI NAD 
ZALEWEM KARAŚ

Rozpoczęto budowę stajni dla ro-
werów nad zalewem Karaś. Jest to 
następny etap tworzenia oferty re-
kreacyjno-turystycznej. Zadanie jest 
kompatybilne z istniejącą ścieżką 
pieszo-rowerową wokół zalewu, która 
dalej idzie w kierunku granicy Lub-
ska, łączy się ze ścieżką biegnącą w 
kierunku Brodów i dalej Forstu, która 
następnie po stronie niemieckiej łączy 
się ze ścieżką w kierunku Szczecina. 

W ramach zadania zaplanowano: 
dwa moduły wiat, wewnątrz których 
zamontowane zostaną 2 stojaki ro-
werowe na 20 rowerów każdy oraz 
2 stojaki dla wózków. Dopełnieniem 
zagospodarowania są ławki, kosze 
na śmieci i kwietniki. Stajnia i teren 
wokół niej będą monitorowane. Zo-
stanie zamontowana również tablica 
z regulaminem korzystania z obiektu.

Tekst i fot. M.K.

Budowa stajni
dla rowerów

Gmina Lubska na realizację inwestycji pozyskała 36 000 zł z tegorocznej 
edycji Programu Lubuska Baza Turystyczna

Przebudowa ul. Wrocławskiej idzie 
do przodu. 17 listopada rozpoczęły się 
prace związane z frezowaniem starej 
nawierzchni z masy bitumicznej. To 
etap przygotowawczy pod ułożenie 
na drodze nowego asfaltu.

Tekst i foto M.K.

Inwestorem zadania jest Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Zielonej Górze. 

Realizowany etap przebudowy, został 
dofinansowany w kwocie 665 300 zł 
przez Gminę Lubsko z jej środków 

własnych

Frezowanie 
nawierzchni na 
ul. Wrocławskiej

Ul. Sybiraków

Ul. Kosmonautów

Pierwszy odcinek ul. E. Plater
przywrócony do ruchu

Układanie asfaltu zostało zrealizowane sprawnie, w czym również pomogły 
dobre warunki pogodowe

Gmina podobnie jak w roku ubiegłym, 
tak i w tym zabezpieczyła w swoim 
budżecie środki na modernizację 
dróg. Nową nawierzchnię asfaltową 
wykonano na kolejnych ulicach m.in. 
w Lubsku. 

Tekst i  fot. M.K.

Modernizacja 
dróg
gminnych

Postęp prac II etapu 
przebudowy byłej SP2 na Urząd

Jeśli sytuacja na budowie niczym 
nie zaskoczy, przeprowadzka biur 

Urzędu Miejskiego z budynku przy ul. 
Powstańców Wlkp. 3, będzie możliwa 

już w grudniu br.

Zakończono prace melioracyjno–
porządkowe Kanału Młyńskiego 
w Lubsku, polegające na ręcznym 
i mechanicznym odmuleniu wraz 
z wywózką zanieczyszczeń zebra-
nych na odcinku w obrębie miasta. 
Dodatkowo na skarpach i w kanale 
wykoszono trawę i usunięto krzewy. 
Inwestorem zadania jest Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
Nadzór Wodny w Lubsku. 

Tekst i fot. M.K.

W tym roku, to już kolejny etap prac 
melioracyjno-porządkowych na 

lubskich ciekach wodnych. Wcześniej 
wyczyszczono również rzekę Lubszę 
oraz rzekę Granicę w kierunku zalewu 

Nowiniec oraz Starej Wody

Prace melioracyjno-
porządkowe 
Kanału Młyńskiego
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 W GMINIE  W GMI NI E 

Lubsko i Masny we Francji 
łączy umowa partnerska 
podpisana 16 czerwca 2017 
roku. Zawieranie takich 
umów jest dość powszechne 
wśród samorządów, a 
motywem przewodnim 
dla tego typu działań, jest 
współpraca mająca na 
celu wymianę kulturalną, 
gospodarczą i informacyjną. 
Niekiedy jednak zdarza się 
tak, że zawarte porozumienia 
nie znajdują przestrzeni 
do rozwoju i na zawsze 
pozostają jedynie spisanymi 
na kartce górnolotnymi 
ideami. Są jednak i takie 
kooperacje, które dbają o 
wspólny kontakt, budowanie 
i umacnianie wzajemnych 
relacji oraz które działają 
bardzo aktywnie wdrażając 
w życie założone w 
kontraktach cele. Pod koniec 
października br. delegacja 
samorządowców z lubska 
z Burmistrzem Lubska 
Januszem Dudojciem oraz 
Przewodniczącym Rady 
Miejskiej w Lubsku Arturem 
Bondarenko, na zaproszenie 
Burmistrza Masny Lionela 
Fontaine oraz Prezesa 
Komitetu Partnerskiego 
Lubsko-Masny Paula 
Lestienne pojechała do 
Francji, by uczcić pięć lat 
partnerstwa.
Mimo, że pandemiczna sytuacja na 
świecie ostatnich lat nie sprzyjała budo-
waniu relacji, partnerstwo Lubsko-Masny 
pozostało aktywne i żywe. Mogłoby się 
wydawać, że wybuch wojny na Ukrainie 
dodatkowo utrudni kontakty i w efekcie 
ograniczy je, a stało się zupełnie odwrot-
nie - jeszcze bardziej je umocnił. Mimo 
odległości 1000 kilometrów, która dzieli 
Lubsko i Masny – miasta znalazły cel 
wokół którego skupiło się ich działanie. 
Była nim pomoc humanitarna Ukrainie. 
Do realizacji tej pięknej idei przystąpiły 
również inne miasta partnerskie Lubska: 
Forst i Vlotho. Do obecnej chwili do 
Lubska trafiło w sumie 9 transportów po-
mocy humanitarnej, w tym aż 7 z Masny. 
Przywiezione rzeczy trafiły częściowo 
do Ukrainy, a częściowo wsparły ukra-
ińskich uchodźców, którzy uciekając od 
wojny, w gminie Lubsko znaleźli schro-
nienie. Ostatnim transportem z Masny do 
Lubska dotarło bardzo dużo medykamen-
tów. Obecnie Gmina prowadzi rozmowy 
z przyjaciółmi z Tarnopola, którzy mają 
przejechać do Lubska po część zmagazy-
nowanych darów. Pamiętamy radnego z 
Buczacza, który podczas marcowej sesji 
Rady Miejskiej w Lubsku, łamiącym się 
głosem dziękował za pomoc, która płynie 
do Ukrainy. Mówił jak jest to ważne i po-
trzebne. Zorganizowane w Masny obcho-
dy jubileuszu 5-lecia partnerstwa Lubska 
i Masny, stały się okazją do rozmów na 
wiele istotnych tematów. Podczas tej wi-
zyty odkryto mnóstwo wspólnych obsza-
rów do działania. Przykładowo w Masny 
działa Klub profilaktyki raka piersi, który 
jest bliźniaczy do tego funkcjonującego 
w Lubsku. W Masny są utalentowani pla-
stycznie działacze z wielkim i nietuzinko-
wym dorobkiem artystycznym, którzy z 
pewnością znaleźliby pomysł współpra-

cy np. z lubskim 
stowarzyszeniem 
MA-R-FO. Jak 
zawsze szerokie 
pole do współ-
działania zostawia 
sport, rekreacja, 
kultura i edukacja. 
Październikowa 
wizyta w Masny 
była wyjątkowa 
jeszcze pod in-
nym względem. A 
mianowicie, go-
ścił tam również 
ukraiński zespół 
z województwa 
tarnopolskiego, 
który dzięki pracy 
i zaangażowaniu 
Paula Lestienne, 
a także człon-
ków jego Komi-
tetu, zagrał dwa 
piękne koncerty 
w kościele Colle-
giale Saint-Pierre 
w Douai oraz w 
małej, wybudowanej czynem społecz-
nym górniczej kapicy w Masny. Oba 
wydarzenia były głośno promowane, 
w efekcie czego przyciągnęły mnóstwo 
ludzi. Zespół wystąpił ze zróżnicowanym 
repertuarem. Były piosenki ludowe, 
religijne, operowe, a także klasyczne, 
na poważną i weselszą nutę. Był też 
regionalny taniec. Za każdym razem 
publiczność nagradzała występujących 
długimi i głośnymi brawami. Koncerty 
były wielkim wydarzeniem i dostarczyły 
wielu głębokich przeżyć. Zespół podzię-
kował mieszkańcom Masny i okolic za 
ich ofiarne serca i hojność w niesieniu 
pomocy Ukrainie. Po koncertach były 
okazje do rozmów pełnych wspomnień 
i wzruszeń.. Zespół z Tarnopola będąc 

w drodze do Masny zrobił przystanek 
także we Vlotho, gdzie również dał 
kameralny koncert w podziękowaniu 
za dotychczasowe wsparcie. Korytarz 
pomocy Masny, Vlotho -> Lubsko -> 
Tarnopol stale pozostaje otwarty, stale 
funkcjonuje. I choć odległość 2000 
km pomiędzy skrajnymi punktami na 
mapie Masny – Tarnopol na pierwszy 
moment poraża, to jak życie pokazało 
nie stanowi to przeszkody, by pomagać 
tym, którzy tego potrzebują. Lubsko 
jest długodystansowcem w udzielaniu 
pomocy humanitarnej, co udaje się w 
dużej mierze dzięki nieocenionej pomocy 
i ogromnemu wsparciu, które płynie od 
przyjaciół z Francji i Niemiec. Jubileusz 
5-lecia partnerstwa Lubska i Masny był 
prawdziwym świętem i powodem do 

szczerej radości. Wizyta w Masny stała 
się okazją do tego, by poznać mieszkań-
ców i zrozumieć jak ważna jest dla nich 
Polska i Polacy i jak bardzo tęsknią za 
tym, co polskie. Tęsknią za rodziną w 
Polsce, za Tatrami, za polską kuchnią, 
za ludowym folklorem. W Masny i 
okolicach wciąż mieszka wielu ludzi, 
których dziadkowie lub rodzice napłynęli 
do Francji z Polski po I wojnie światowej. 
Pojechali tam za pracą, którą w większo-
ści znaleźli w kopalni węgla w Lewarde. 
Wizyta w Masny pozwoliła poczuć, jak 
bardzo Polska jest ważna dla tamtejszych 
mieszkańców. Organizacją pobytu w 
Masny delegacji z Lubska zajęli się: Bur-
mistrz Masny Lionel Fontaine, Prezes 
Komitetu Partnerskiego Lubsko-Masny 
Paul Lestienne, członkowie Komitetu 

oraz współpracujący z nim działacze, 
mieszkańcy Masny i okolic.

Tekst i fot. M.K.

5 lat partnerstwa Lubska i Masny

Ukraiński zespół z województwa tarnopolskiego w podziękowaniu mieszkańcom Masny i okolic za pomoc humanitarną zagrał dwa koncerty. 
Jeden z nich odbył się w kaplicy górniczej w Masny

Zespół z Ukrainy będąc w drodze do Masny, zatrzymał się we Vlotho, gdzie 
w podziękowaniu za dotychczasową pomoc humanitarną, zagrał kameralny 

koncert

Miasta partnerskie Lubsko - Masny, 
Vlotho oraz Forst zjednoczyły 

swoje siły i możliwości w 
pomocy humanitarnej, która jest 

nieprzerwanie niesiona Ukrainie od 
początku wojny do teraz

Burmistrz Lubska Janusz Dudojć i Burmistrz Masny Lionel Fontaine wymienili się upominkami z okazji jubileuszu pięciolecia partnerstwa

Korzystając z pięknej pogody, posta-
nowiliśmy uporządkować nasz ogró-
dek i przygotować go do zbliżającej 
się jesieni. Ostatnie promienie słońca 
zachęcają, do przyjemnego relaksu 
wśród kwiatów i bujnej zieleni. Prze-
syłamy i Wam dużo Słońca. 

Uczestnicy ŚDS
Dzięki pracy ogródek wygląda coraz 

piękniej

Wieści
z ŚDS

Gmina Lubsko przystąpiła 
do programu sprzedaży 
węgla po preferencyjnych 
cenach. Z zakupu 
będą mogli skorzystać 
uprawnieni mieszkańcy 
gminy, po złożeniu 
wniosku.

Po dokonaniu analizy w zakresie sza-
cunku kosztów, Gmina Lubsko ustaliła 
cenę sprzedaży węgla w wysokości 
1900 zł za tonę, w której uwzględniony 
jest również transport ze składu opału 
do miejsca zamieszkania na terenie 
gminy Lubsko.
3 listopada br. Gmina Lubsko poinfor-
mowała o przystąpieniu do programu 
zakupu węgla i dalszej jego sprzedaży 
po preferencyjnej cenie mieszkańcom 
swojej gminy.
Zasady realizacji tego zadania określa 
ustawa z dnia 27 października 2022 r. o 
zakupie preferencyjnym paliwa stałego 

przez gospodarstwa domowe (tekst 
jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2236).
Zakupu węgla mogą dokonać osoby 
uprawnione po wcześniejszym złoże-
niu wniosku, którego wzór jest dostęp-
ny na stronach internetowych Gminy 
Lubsko https://bip.lubsko.pl/ lub
https://lubsko.pl/ pod nazwą: Informa-
cja o zakupie preferencyjnym paliwa 
stałego.

Zainteresowanie mieszkańców zaku-
pem węgla po preferencyjnej cenie jest 
duże i stale rośnie.
Do 16 listopada br. włącznie, do Urzę-
du Miejskiego w Lubsku wpłynęły: 
172 wnioski na 233 tony węgla z czego:
* ze względu na rodzaj węgla:
- 25 wniosków złożono na ekogroszek 
(36,5 tony)
- 147 wniosków złożono na węgiel  
orzech (196,5 tony)
*ze względu na miejsce zamieszkania: 
- 105 wniosków na 139,5 ton węgla 
wpłynęło od mieszkańców zamiesz-
kałych w Lubsku
- 67 wniosków na 93,5 ton węgla 
wpłynęły od mieszkańców z terenów 
wiejskich.

14 listopada br. Burmistrz Lubska 
wydał zarządzenie nr 128/z/2022 w 
sprawie wprowadzenia procedury 
dystrybucji węgla na terenie gminy 
Lubsko, w związku z ustawą z dnia 27 

października 2022 r. o zakupie prefe-
rencyjnym paliwa stałego dla gospo-
darstw domowych, które dostępne jest 
na stronie https://bip.lubsko.pl.
Zgodnie z przepisami ustawy jw., do 
zakupu preferencyjnego jest upraw-
niona osoba fizyczna w gospodarstwie 
domowym, która spełnia warunki 
uprawniające do dodatku węglowego, 
tj.:
• przyznano lub wypłacono jej dodatek 
węglowy;
• jeśli nie został złożony wniosek o 
wypłatę dodatku węglowego, a zo-
stało dokonane zgłoszenie lub został 
wpisany węgiel jako główne źródło 
ogrzewania w Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków.
W ramach zakupu preferencyjnego 
uprawniona osoba fizyczna w gospo-
darstwie domowym będzie mogła 
nabyć węgiel w dwóch partiach:
• 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. 
• 1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia 

2023 r.
Według ww. ustawy do zakupu węgla 
w ramach zakupu preferencyjnego nie 
jest uprawniony wnioskodawca, ani 
żaden z członków jego gospodarstwa 
domowego, który nabył paliwo stałe 
na sezon grzewczy przypadający na 
lata 2022/2023 po cenie niższej niż 2 
000,00 zł brutto za tonę.
Dodatkowych informacji w tym za-
kresie udziela pracownik Urzędu 
Miejskiego w Lubsku:
 ul. Powstańców Wlkp. 3, piętro I, 
pokój nr 31 
 nr tel. 68 457 61 62
w godzinach funkcjonowania Urzędu, 
to jest:
- w poniedziałki w godzinach 7:30 – 
17:00, 
- we wtorki, środy, czwartki w godzi-
nach 7:30 – 15:30, 
- w piątki w godzinach 7:30 - 14:00.

Tekst M.K.

Plakat: (UM w Lubsku) - 1900 zł, 
to dla Lubszczan całkowity koszt 

zakupu 1 tony węgla 
wraz z transportem do domu 

na terenie gminy Lubsko

z dowozem do domu
1900 zł / 1 tonę1900 zł / 1 tonę

Będzie tańszy węgiel dla 
mieszkańców gminy Lubsko

We wtorek 15 listopada 
br. Burmistrz Lubska 
Janusz Dudojć gościł 
w ratuszu pełniącego 
obowiązki Komendanta 
Powiatowego Policji 
w Żarach komisarza 
Mateusza Domaradzkiego 
oraz pełniącego 
obowiązki Komendanta 
Komisariatu Policji w 
Lubsku nadkomisarza 
Krystiana Szylko.

Spotkanie stało się okazją do roz-
mowy o planach dalszej współpracy 
Policji z gminnym samorządem w 
zakresie realizacji zadań z dziedziny 
bezpieczeństwa publicznego. Już 17 
listopada br. do Lubska przyjedzie 
grupa 23 policjantów ze Szkoły Po-
licyjnej w Pile, którzy wraz z funk-
cjonariuszami Komisariatu Policji 
w Lubsku, zadbają m.in. o częstsze 
patrole w newralgicznych miejscach, 
w których najczęściej dochodzi do 
zakłócania porządku publicznego, w 

tym m.in. w: centrum miasta, okolicy 
B-CK, OSiRu, akwenów wodnych, 
osiedla blokowego, w tym tego przy 
ul. Staffa. To druga taka wspólna 
akcja i przykład współdziałania Po-
licji i Gminy. Pierwsza spotkała się z 
pozytywnym odbiorem mieszkańców 
Lubska. W połowie grudnia br. pla-
nowana jest trzecia tożsama akcja, 
której termin został ustalony przy 
uwzględnieniu potrzeb związanych z 
zapewnieniem należytego stopnia bez-
pieczeństwa także podczas Jarmarku 
Bożonarodzeniowego, który odbędzie 
się przy Domu Kultury 15 grudnia br. 
Burmistrz podziękował nadkomisa-
rzowi Krystianowi Szylko za wspar-
cie prospołecznych działań Gminy 
oraz czynny udział w festynach, a 
także spotkaniach edukacyjnych, 
jak choćby w ostatnim skierowanym 
do osób starszych. Docenił również 
zaangażowanie lubskiej Policji w 
zabezpieczenie trasy przemarszu do 
miejsca pamięci 11 listopada podczas 
gminnych obchodów Narodowego 
Święta Niepodległości.   

Tekst i fot. M.K.

Z cyklu - Gość ratusza

Na zdjęciu od prawej: p.o. Komendant Komisariatu Policji w Lubsku
nadkomisarz Krystian Szylko, p.o. Komendant Powiatowy Policji w Żarach

komisarz Mateusz Domaradzki, Burmistrz Lubska Janusz Dudojć

17 listopada grupa 23 policjantów ze 
Szkoły Policyjnej w Pile pod opieką 
podinspektora Artura Andrzejewskie-
go przyjechała do Lubska. Podczas 
pierwszej odprawy powitali ich: p.o. 
Komendant Powiatowy Policji w Żarach 
komisarz Mateusz Domaradzki, funkcjo-
nariusze Komisariatu Policji w Lubsku 
oraz Burmistrz Lubska Janusz Dudojć. 
Jako pierwszy kilka słów do młodych 
policjantów skierował Komendant 
Mateusz Domaradzki, który wskazał, 
że policjanci będą pełnili swą pierwszą 
służbę w pionach: ogniwa patrolowo-
-interwencyjnego, służby obchodowej, 
ruchu drogowego, kryminalnym oraz na 
stanowisku kierowania, czyli w dyżurce 

Komisariatu Policji w Lubsku. Prosił, 
by podczas pełnionej służby godnie re-
prezentowali mundur, a także, by zawsze 
zachowywali wzajemną asekurację, 
gdyż nawet najprostsza interwencja 
może przerodzić się w groźną sytuację. 
Komendant Podziękował również Bur-
mistrzowi za czynny udział samorządu w 
kreowaniu bezpieczeństwa publicznego 
w gminie Lubsko. Następnie głos zabrał 
Burmistrz Lubska Janusz Dudojć, który 
przypomniał, że to już druga wspólna 
akcja samorządu i Komisariatu Policji 
w Lubsku. Dalej powiedział: W planach 
mamy również trzecią - w połowie 
grudnia. To, że współdziałamy w tym 
zakresie, nie znaczy, że w Lubsku jest aż 

tak źle. Znaczy to tyle, że mamy wspólnie 
obrany cel zapewnienia mieszkańcom 
dobrego poziomu bezpieczeństwa. 
Współpraca samorządu z Komisariatem 
Policji w Lubsku oraz z Komendantami z 
Lubska i z Żar układa się bardzo dobrze, 
występuje wzajemne zrozumienie oraz 
wspólne działanie. Burmistrz wspomniał, 
że w Lubsku są miejsca newralgiczne, w 
których najczęściej dochodzi do zakłóca-
nia porządku i liczy na wzmożone patrole 
właśnie tam.  Życzył policjantom, by w 
Lubsku czuli się dobrze. Wspomniał też, 
że pierwsza akcja spotkała się z pozytyw-
nym odbiorem społeczeństwa i wyraził 
przekonanie, że tym razem też tak będzie.

Tekst i foto M.K.

Przez 5 dni 23 policjantów z Piły będzie odbywało służbę w Lubsku. To druga taka akcja.
Trzecia planowana jest w połowie grudnia br.

Będzie więcej patroli
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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!

Lubsko jest jednym, wielkim placem 
budowy. Największe utrudnienia i 
niedogodności przysparzają prace 
drogowe. Są one jednak niezbędne i to 
nie tylko dla poprawy bezpieczeństwa 
ruchu. Przy okazji tych prac, LWiK 
często wchodzi ze swoim zakresem 
wymiany sieci wodno-kanalizacyjnej. 
Takie branżowe łączenie inwestycji 
jest wskazane ze względów ekono-
micznych i logistycznych. Do tego 
stare, wyeksploatowane i awaryjne 
wodociągi, wymagają pilnej wymiany. 
W wyniku realizacji robót drogowych i 
instalacyjnych, awarie sieci choć były 
częste, to jeszcze się nasiliły. Powoduje 
to zdenerwowanie i niecierpliwość 
mieszkańców, których dotykają powta-
rzające się przerwy w dostawie wody.
O potrzebie realizacji prac wodocią-
gowych oraz o tym, jak długo będą 
występowały powodowane tym prze-
rwy w dostawie wody rozmawialiśmy 
z Prezesem Lubskich Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. Romanem 
Żaczykiem.

W październiku ruszyła moderni-
zacja gazociągu w ul. Poznańskiej. 
Chwilę później do robót dołączył 
LWiK z wymianą sieci wodocią-
gowej. Dlaczego zdecydowano o 
prowadzeniu tych dwóch inwestycji 
łącznie?
R. Żaczyk: Skorelowanie robót insta-
lacyjnych, zarówno przy wodociągu 
jak i przy gazociągu, miało przede 
wszystkim na celu obniżenie kosztów. 
W efekcie połączenia zakresów mamy 
efektywne, racjonalne i gospodarskie 
działanie na publicznym mieniu.
Drugą, ważną przesłanką było zmniej-
szenie uciążliwości dla uczestników 
ruchu drogowego i mieszkańców, 
poprzez skrócenie czasu prowadzenia 
prac. 

Jaki zakres obejmuje ta inwestycja i 
jaki jest harmonogram jej realizacji?  
R. Żaczyk: Obecnie prowadzone prace 
wodociągowe, są etapem szerszego 
projektu budowy i wymiany instalacji 
wodociągowych prowadzonych przez 
LWiK Sp. z o.o. na terenie Lubska 
i całej gminy. Dzisiaj wykonywane 
prace obejmują budowę, wymianę 
sieci, węzłów zasuwowych, hydrantów 
przeciwpożarowych i przyłączy wo-
dociągowych zasilających odbiorców 
w ciągu ulicy Poznańskiej w Lubsku. 
Najpilniejszym dla nas odcinkiem prac, 

jest wymiana sieci i przyłączy w ulicy 
Poznańskiej i podłączenie do sieci 
wybudowanego wcześniej odcinka w 
ulicy Błotnej. 
W kolejnym etapie zasilenie strefy ak-
tywności gospodarczej i spięcie z siecią 
prowadzącą do Górzyna i Raszyna. 
Zamknięcie tego etapu planowane było 
do końca bieżącego roku, ale wszystko 
wskazuje na to, że może nam się ta 
praca przesunąć do przyszłej wiosny.

Sieć na ul. Krakowskie Przedmieście 
i Poznańskiej jest bardzo awaryjna? 
Przerwy w dostawie wody są uciąż-
liwe dla mieszkańców, a także dla 
funkcjonujących tam firm. Dlaczego 
awarie się ponawiają i czy obecna 
sytuacja poprawi się?
R. Żaczyk: Sieci wodociągowe w gra-
nicach starego miasta w Lubsku budo-
wane były w okresie przedwojennym. 
Nierzadko mamy do czynienia z rurami 
żeliwnymi, których wiek szacujemy na 
ponad sto lat. Jak wszystkie urządzenia, 
również i rury wodociągowe, mają 
swoją żywotność. Sieć w wymienio-
nych wyżej ulicach jest wyeksploato-
wana i skorodowana, stąd też awarie 
i konieczność budowy. Wykonywana 
inwestycja podniesie bezpieczeństwo 
dostawy wody i zminimalizuje wystę-
powanie awarii.

Obecny front robót na ul. Poznań-
skiej jest szeroki. Powoduje to 
utrudnienia w ruchu. Co dziś można 
powiedzieć w zakresie odtworzeń 
nawierzchni po zakończeniu inwe-
stycji?
R. Żaczyk: Wszystkie wykopy są 
w miarę możliwości zamykane nie-
zwłocznie, a miejsca po wykopach są 
doprowadzane do stanu przejezdności. 
Właściwe odtworzenia nawierzchni 
drogowej i chodników są planowane 
po zamknięciu wszystkich robót in-
stalacyjnych.

Wodociąg w ul. Poznańskiej, to 
zadanie realizowane obecnie. Wcze-
śniej Spółka przeprowadziła wiele 
podobnych inwestycji. Mimo, że 
powtarzany był model łączenia prac 
instalacyjnych z drogowymi, to kosz-
ty i tak były. Jak Spółka dała radę 
udźwignąć finansowy ciężar zadań?
R. Żaczyk: Istotnie, zadań było wiele. 
Zasilanie w wodę miasta Lubska wy-
konywane jest ze Stacji Uzdatniania 
Wody – Górna Glinka, która będzie 

podlegała w przyszłych latach moder-
nizacji. Dwa ostatnie lata obfitowały 
w zadania instalacyjne. Wykonanie 
nowych sieci w ulicach: Wrocławskiej, 
Przemysłowej, Sybiraków, Bohaterów i 
Emilii Plater, umożliwiło nam podjęcie 
dalszych prac w ulicach: Zamkowej, 
Zielenieckiej – poprzez Dom Pomocy 
Społecznej do ul. Dębowej, Gdańskiej, 
Paderewskiego. Obecnie prowadzimy 
prace w ulicy Poznańskiej, które będą 
kontynuowane przez rondo, skrzyżo-
wanie z ul. Błotną i dalej w kierunku 
strefy w Górzynie. W kolejnym etapie 
wymieniona zostanie sieć w ulicach: 
Krakowskie Przedmieście, Pokoju, 
Jasna, Szpitalna i Moniuszki. Już dziś 
trwają rozmowy o planowanych w przy-
szłości pracach instalacyjnych w ulicach 
Plac Wolności, Kopernika i Reja, co na 
pewno będziemy starali się zrealizować 
podobnie jak obecnie, czyli łącząc prace 
drogowe Gminy Lubsko z pracami 
instalacyjnymi LWiK. Jeśli chodzi o 
finansowanie zadań, następuje ono w 
większości ze środków pozyskanych od 
Gminy Lubsko, która z kolej częściowo 
otrzymała je w wyniku wygranych kon-
kursów, a częściowo zabezpieczyła jako 

własne w swoim budżecie. Dodatkowo 
angażujemy również środki LWiK Sp. 
z o.o. oraz korzystamy ze wszystkich 
dostępnych Spółce możliwości dofinan-
sowania zewnętrznego.

Inwestycje wodociągowe nie należą 
do popularnych. Utrudniają ruch, 
czym drażnią użytkowników dróg 
i mieszkańców. Ostatecznie zostają 
zakryte, więc nie cieszą oka. Dlacze-
go więc są realizowane i to na tak 
szeroką skalę?
R. Żaczyk: Mieszkańcy nie widzą no-
wego wodociągu, ale odczuwają brak 
wody z powodu awaryjności starej sie-
ci. Dzięki realizowanym inwestycjom 
osiągniętych zostanie kilka strategicz-
nych dla poprawy życia mieszkańców 
i rozwoju gminy celów: wzrost prze-
pływu i ciśnienia wody u krańcowych 
odbiorców; zabezpieczenie  przeciwpo-
żarowe; zmniejszenie, wręcz zminima-
lizowanie ryzyka wystąpienia awarii; 
wstawienie nowych zasuw – zamknięć 
na każdym skrzyżowaniu ulic, dzięki 
czemu awarie – nawet jeśli wystąpią, 
nie będą wymuszały konieczności od-
cięcia wody mieszkańcom kilku ulic, 

tylko jednej lub jej części; możliwość 
podłączenia do sieci wodociągowych 
nowych terenów inwestycyjnych oraz 
budowlanych.

Czytając na gminnym portalu spo-
łecznościowym facebook o wodo-
ciągowych pracach LWiK w ul. E. 
Plater, można było dowiedzieć się o 
nowoczesnej technologii ich prowa-
dzenia. Czy zastosowane tam metody 
były wyjątkiem, czy są regułą przy 
tego typu zadaniach?
R. Żaczyk: Roboty instalacyjne  pro-
wadzone są przez LWiK  z wykorzysta-
niem najnowszych technologii, sztuki 
inżynierskiej i sanitarnej. Materiały 
używane na naszych budowach, ja-
kościowo w niczym nie odbiegają od 
standardów zachodnioeuropejskich. 
Rurociągi budowane są  z rur  PE 
HD, armatura stosowana pochodzi od 
liderów światowego rynku armatury. 
Rurociągi zgrzewane są za pomocą 
zgrzewarek doczołowych i muf elek-
trooporowych. Roboty instalacyjne 
oprócz tradycyjnych wykopów pro-
wadzone są za pomocą przewiertów 
sterowanych i przecisków drogowych. 
Jakość prac i materiałów dają gwaran-
cję niezawodności działania i minima-
lizują zagrożenia wystąpienia awarii. 

Myślę, że na zakończenie naszej roz-
mowy, warto skierować kilka słów do 
naszych mieszkańców.
R. Żaczyk: Prosząc mieszkańców gmi-
ny Lubsko apeluję, abyśmy wszyscy 
uzbroili się w odrobinę wyrozumia-
łości, zrozumienia i cierpliwości. Pro-
blemy komunikacyjne szybko znikną, 
a bezpieczeństwo dostawy wody w 
odpowiedniej ilości i o wymaganym 
ciśnieniu pozostaną z nami na kolejne 
dziesiątki lat.
Dziękuję za rozmowę.

M.K.

(fot. M.K.)
Prezes Roman Żaczyk bardzo często 
mówi o potrzebach inwestycyjnych 

gminy w zakresie infrastruktury 
wodociągowej

(fot. źródło archiwum własne R. Żaczyk)
LWiK Sp. z o.o. wymienia obecnie sieć wodociągową w ul. Poznańskiej. 

Zadanie będzie kontynuowane w kierunku ronda, skrzyżowania z ul. Błotną 
i dalej do strefy przemysłowej w Górzynie. Przewiduje się, że inwestycja 

zakończy się wiosną 2023 roku.

UCIĄŻLIWOŚCI MINĄ SZYBKO,
WODOCIĄGI ZOSTANĄ NA LATA

 W GMINIE 

OGŁOSZENIE SPRZEDAŻ MIESZKANIA
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W TUCHOLI 
ŻARSKIEJ OGŁASZA PRZETARG USTNY NIE-
OGRANICZONY NA USTANOWIENIE ODRĘB-
NEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO 
POŁOŻONEGO W TUCHOLI ŻARSKIEJ
PRZEDMIOT PRZETARGU
Mieszkanie składające się z trzech pokoi, 
kuchnia,łazienka,wc, przedpokój o powierzchni 
59,40m2 na drugim piętrze w bloku 1J/5, do 
lokalu przynależna piwnica
- Właścicielem lokalu jest Spółdzielnia 
   Mieszkaniowa

- Cena wywoławcza lokalu wynosi 130.000zł

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30.11.2022 
O GODZINIE 11.00 W SIEDZIBIE SPÓŁDZIELNI 
W TUCHOLI ŻARSKIEJ.

WADIUM W WYSOKOŚCI 10% CENY WY-
WOŁAWCZEJ NALEŻY WPŁACIĆ W KASIE 
SM NAJPÓŹNIEJ DO GODZ 10.00 W DNIU 
PRZETARGU.

WSZELKIE INFORMACJE W BIURZE SM POD 
NR TEL:  508-111-773  /  508-111-783

 W GMI NI E /  LUDZI E,  WYDARZENI A 

Zakończyła się realizacja zadania 
pn. „Oświetlenie boiska stadionu w 
Lubsku”. To kolejna inwestycja spor-
towej infrastruktury OSiR podnosząca 
ekonomiczność jej utrzymania, funk-
cjonalność oraz dostępność. 
W ramach inwestycji wykonano 
oświetlenie bocznej płyty boiska 

do piłki nożnej stadionu miejskiego 
w Lubsku. Teraz treningi i mecze 
będą mogły odbywać się również po 
zapadnięciu zmroku. Oświetlenie bo-
iska zwiększa jego dostępność, co ma 
istotne znaczenie głównie w okresie 
jesienno-zimowym. 

Tekst i fot. M.K.

Inwestorem zadania była Gmina Lubsko, która na jego realizację pozyskała 
dofinansowanie w kwocie 46 200 zł z Programu pn. „Lubuska Baza Sportowa”.

Oświetlenie
bocznego boiska 
stadionu

Zbiórki karmy dla zwierząt nie są w 
Lubsku nowością. Często inicjatora-
mi takich akcji są lubskie placówki 
oświatowe. Tak było i tym razem! 
Szkoła Podstawowa nr 1 podeszła 
do sprawy jak zawsze z wielkim 
zaangażowaniem. Efekt końcowy w 
postaci ogromnej ilości zebranej su-
chej i mokrej karmy zaskoczył nawet 
organizatorów. Tego typu akcje mają 
ogromną wartość edukacyjną. Uczą 

m.in. wrażliwości i empatii w stosun-
ku do będących w potrzebie zwierząt. 
Równie pięknym przykładem umie-
jętności dzielenia się dobrem, była 
zbiórka prowadzona w Przedszkolu nr 
3 w Lubsku. Dzieci chętnie przynosiły 
psie i kocie rarytasy czerpiąc szczerą 
radość z niesienia tego typu pomocy. 
Wpajanie do ludzkiej świadomości 
odpowiedzialności za zwierzęta, które 
przygarniamy, jest ważne od najmłod-

szych lat. Ta myśl stała się przewodnią 
podczas wycieczki do schroniska w 
Zielonej Górze, gdzie dzieci uczyły 
się jak prawidłowo przeprowadzić 
pierwszą pomoc u psa. Maluchy 
zostały oprowadzone po schronisku. 
Odwiedziły zwierzaki, które czekają 
na swoich nowych opiekunów oraz 
na swój nowy dom.

Tekst i fot. M.K.

Z EMPATII I MIŁOŚCI
DO ZWIERZĄT

Na lubskim cmentarzu obok istnieją-
cego krzyża poświęconego Sybirakom 
zamordowanym na nieludzkiej ziemi, 
dzięki staraniom Zarządu Koła nr 6 
Związku Sybiraków w Lubsku, po-
stawiono tablicę, na której widnieje 
napis: „Bogu, Ojczyźnie, cierpienia 
swe ofiarują Sybiracy”.
Jakże wymowną myśl zawiera zdanie: 
Niech głoszenie prawdy i pamięć o 
tych, którzy szli zdziesiątkowani, ale 
nie pokonani - trwa wiecznie.
Pamięć o tych bohaterach powinna 
być przekazywana młodym, jako 
tragiczna historia narodu polskiego.
Bohaterowie mówią: Pokazujemy 
wam ukryte rany, cierpienia, głębokie 
blizny… i z nich, jak z liter, będziemy 
uczyć imienia Ojczyzny”.
Przez długie lata pamięć o wywózkach 
na Sybir żyła w ludzkich sercach, ale 
głośno nie można było mówić o tych 
tragicznych dla naszego narodu wyda-
rzeniach. Jednak mimo upływu lat ci, 
którzy przeżyli zsyłkę, chcą mówić o 
prawdziwej historii Polski i Polaków, 
chcą dzielić się swoimi przeżyciami. 
Miejsca pamięci są jedną z form tego 
przekazu.

Tekst M.K.

BOGU, OJCZYŹNIE, CIERPIENIA 
SWE OFIARUJĄ SYBIRACY

(źródło: Koło nr 6 Związku Sybiraków w Lubsku)
Pamiątkowa tablica stanęła na cmentarzu obok krzyża poświęconego 
Sybirakom zamordowanym na nieludzkiej ziemi. To inicjatywa Zarządu 

lubskiego Koła Związku Sybiraków wsparta przez lokalnego przedsiębiorcę 
PPHU Oskar z Lubska, który pomalował tablicę

W Zespole Szkół Technicznych w 
Lubsku 7 października 2022 roku  od-
była się  Akcja „Honorowego Dawcy 
Krwi”.  W 2016 roku szkoła otrzymała 
Certyfikat promujący honorowe odda-
wanie krwi, przyznany przez Minister-
stwo Zdrowia i Narodowe Centrum 
Krwi. W tym roku, w akcji udział 
wzięło 30 uczniów. Łącznie oddano 

dziesięć litrów krwi dla dzieci chorych 
na nowotwory. Koordynatorkami wy-
darzenia były:  Barbara Maćkowiak 
oraz Olga Białkowska- Strzelecka, 
zachęcając do pozytywnych postaw 
prospołecznych. Wszystkim dawcom 
serdecznie dziękujemy!

Red.

Młodzież z  ZST Lubsko oddająca krew

Honorowi
dawcy krwi

Z okazji Dnia Kundelka uczniowie lubskiej Jedynki przynieśli do szkoły maskotki, zdjęcia swoich pupili,
a także karmę dla zwierząt
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Ustawa o ochronie zwierząt nakłada na 
organy administracji publicznej obo-
wiązek podejmowania działań na rzecz 
ochrony zwierząt, w tym zobowiązuje 
gminy do uchwalenia i realizacji rocz-
nych programów opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt na terenie swoich gmin. 
Na obszarze gminy Lubsko ww. zadania 
realizuje pracownik do spraw ochrony 
zwierząt Magdalena Drosik zatrudniona 
w Urzędzie Miejskim w Lubsku w Wy-
dziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania 
Kryzysowego. Zaprosiliśmy Panią Magdę 
i poprosiliśmy ją o to, aby podzieliła się 
z czytelnikami swoimi spostrzeżeniami 
i doświadczeniami z dwóch lat swojej 
pracy w Urzędzie w zakresie realizacji 
ww. programu na terenie gminy Lubsko
 
Czy po dwóch latach pracy w Urzędzie 
widzi Pani zmianę na plus w zakresie 
ochrony zwierząt?
M. Drosik: zmiana jest zauważalna. Jest 
lepiej, ale wiele jeszcze wymaga poprawy. 
Wciąż zdarzają się przypadki rażąco złego 
traktowania zwierząt. Moja praca polega 
na reagowaniu na krzywdę zwierząt, 
na działaniach edukacyjnych, ale też i 
kontrolnych. 
Proszę wskazać, które obszary uległy 
poprawie?
M. Drosik: Ludzie bardziej reagują na 
zaniedbania i krzywdę zwierząt, nie pozo-
stają obojętni. Dzwonią, proszą o poradę, 
sami działają. Wzrasta świadomość, co 
widać też m.in. w większej liczbie wy-
sterylizowanych kotów wolno żyjących. 
Opiekują się takimi kotami, wożą je do 
lekarza weterynarii, dokarmiają. Pozytyw-
ne są coraz liczniejsze zbiórki karmy. To 
akcje często przeprowadzane w szkołach 
i przedszkolach. Zdarzają się też prywatne 
inicjatywy. Zebrana karma trafia do Urzę-
du Miejskiego i przeznaczamy ją głównie 
na dokarmianie zwierząt wolno bytują-
cych. Fajne jest też to, że w placówkach 
oświatowych są organizowane spotkania, 
w których też często biorę udział. Roz-
mawiamy wtedy i uczę dzieci tego, jak 
prawidłowo opiekować się zwierzętami, 
jak właściwie reagować, kiedy zobaczy się 
zwierzę będące w potrzebie, a także, jak 
należy zachować się w sytuacji zagrożenia 
z udziałem zwierzęcia. 
A które obszary wymagają doskonale-
nia i poprawy?
M. Drosik: dobrostan zwierząt. Zwie-
rzęta, to istoty żywe, odczuwające ból, 
głód, zimno. Trzeba je traktować huma-
nitarnie, czyli uwzględniając ich potrzeby, 
zapewniając im opiekę i ochronę. Ludzie 
niestety często nie dopełniają swoich obo-
wiązków względem zwierząt należycie, a 
niekiedy występuje rażące zaniedbanie w 
tym zakresie. A przecież artykuł 9 ustęp 
1 ustawy o ochronie zwierząt mówi, 
że kto utrzymuje zwierzę domowe, ma 
obowiązek zapewnić mu pomieszczenie 
chroniące je przed zimnem, upałami i 
opadami atmosferycznymi, z dostępem 

do światła dziennego, umożliwiające swo-
bodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią 
karmę i stały dostęp do wody. Niestety 
wielokrotnie podejmowałam interwencje, 
gdzie spotykałam skrajne zaniedbanie 
zwierzęcia oraz złe traktowanie go. Lu-
dzie zrobią psu budę z szafki lub lodówki 
i nie rozumieją, że rażąco zaniedbują 
zwierzę. Widziałam zwierzęta skulone, 
które miały w „budzie” tak mało miejsca, 
że nie mogły się w niej nawet obrócić. A 
„buda” z lodówki, zimą jest dosłownie 
jak lodówka. Widziałam spragnione i 
głodne psy, z miską zamarzniętej wody, 
ze zlewkami w garnku. Na uwięzi. Psy 
skrajnie wychudzone, z otwartymi rana-
mi także od łańcucha na szyi. A przecież 
ustawa reguluje również i tę kwestię i 
jasno określa, że zabrania się trzymania 
zwierząt domowych na uwięzi w sposób 
stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby 
lub powodujący u nich uszkodzenie 
ciała lub cierpienie oraz niezapewniający 
możliwości niezbędnego ruchu. Długość 
uwięzi nie może być krótsza niż 3 m (art. 
9 ust. 2 ustawy). 
Co należałoby według Pani zrobić, by 
zmieniać ten stan na lepsze?
M. Drosik: Wszystko, co jest możliwe. 
Ważne są edukacja oraz stałe uświada-
mianie ludziom, że człowiek bierze za 
zwierzęta odpowiedzialność, że ma wobec 
nich obowiązki, a za ich niewykonanie 
może ponieść karę. Najtrudniejsza do 
zmiany jest ludzka mentalność. Kiedy 
zwracam właścicielowi uwagę, że źle 
traktuje psa, w odpowiedzi słyszę: „prze-
cież to TYLKO pies”. Jednak w Lubsku 
nie ma zgody na złe traktowanie zwierząt. 
Dlatego z uwagi na fakt, iż wciąż zdarzają 
się gospodarstwa domowe, w których 
warunki bytowe zwierząt, są urągające 
oraz biorąc pod uwagę to, że nadchodzi 
zima, a wraz z nią niskie temperatury i 
mróz, planujemy razem z Powiatowym 
Lekarzem Weterynarii kontrole w terenie. 
Będziemy sprawdzać, czy zapewnione 
przez właścicieli warunki bytowe zwie-
rząt są zgodne z tymi wyznaczonymi w 
ustawie o ochronie zwierząt. Przez okres 

dwóch lat mojej pracy dostrzegam progres 
w sprawie ochrony zwierząt i opieki nad 
nimi. Zmiana na lepsze jest widoczna, 
jednak wciąż występują sytuacje nega-
tywne i te trzeba próbować ograniczać i 
eliminować. Taka też jest m.in. moja rola 
w Urzędzie. 
Praca, którą Pani wykonuje z jednej 
strony niesie pozytywne emocje, ale z 
drugiej strony jest też obciążająca.
M. Drosik: to prawda. Miło jest doświad-
czać hojności ludzi przynoszących karmę, 
nadzieją napełnia to, że jest wielu ludzi, 
którzy reagują na krzywdę zwierzęcia. Nie 
bez wpływu pozostają jednak negatywne 
obrazy, które też widzę. Ten chudy, sko-
mlący pies, ta źle traktowana krowa, ten 
kot z otwartą raną – do których jeżdżę z 

interwencją, to trudne dla mnie doświad-
czenia oraz obrazy, które wpisują się w 
pamięć i ranią. Bo krzywda zwierząt nie 
jest mi obojętna. Widząc cierpiące zwie-
rzę, odczuwam z nimi ich ból. Praca, którą 
wykonuję jest też trudna z innego powodu. 
Nie każdy rozumie rolę, którą spełniam. 
Nie mogę pojechać  wszędzie i o każdej 
porze – bo takie są czasem wobec mnie 
oczekiwania. Niekiedy nie mogę sama 
przyjechać po kota, czy ptaka. Ważna jest 
współpraca ludzi ze mną i to, że kiedy 
sama nie mogę interweniować bezpo-
średnio, to może ten mieszkaniec może, 
a ja wesprę go np. telefoniczną poradą i 
powiem, co należy zrobić z ptakiem, który 
spadł i nie może lecieć. Mówią, że razem 
można więcej i tak istotnie jest. Więc ja 

liczę na zrozumienie i współpracę. 
Czy chciałaby Pani dodać coś jeszcze?
M. Drosik: chciałabym podziękować za 
pomoc, której też doświadczam. Dziękuję 
za pomoc, która przychodzi od zwykłych 
ludzi. Dziękuję również organizacjom, z 
którymi współpracuję, a przede wszystkim 
fundacjom: Grutęsznik, Dzikie zwie-
rzęta w potrzebie, Zakotane oraz OTOZ 
Animals w Zielonej Górze. Dziękuję też 
Przychodni Weterynaryjnej DR ZOO z 
Lubska oraz Powiatowemu Lekarzowi 
Weterynarii w Żarach. 
Dziękujemy za interesującą i ważną 
rozmowę. Wierzymy, że postęp w spra-
wach, które poruszyliśmy będzie coraz 
bardziej widoczny.

Tekst i fot. M.K.

Rozmowa z Magdaleną Drosik
o ochronie zwierząt i opiece nad nimi

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą.
Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.”
[art. 1. 1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt]

To przykład historii z dobrym zakończeniem. Psiaczek trafił z rąk oprawcy
w ręce kochającego go człowieka

Do rozmowy o ochronie zwierząt oraz opiece nad nimi zaprosiliśmy
Magdalenę Drosik pracownika Urzędu Miejskiego w Lubsku

7 listopada w ratuszu i baszcie gościły 
Tygryski z Przedszkola nr 2 w Lub-
sku. Dzieci pod opieką Pań Doroty, 
Iwony i Oli wybrały się na poznawczą 
wędrówkę do centrum miasta. Wizyta 
w ratuszu dostarczyła dzieciom wielu 

informacji o lubskich atrakcjach, w tym 
m.in. o zabytkach, lubianych i często 
odwiedzanych miejscach wypoczynku, 
aktywności rekreacyjnej i sportowej. 
Dzieci podjęły również wyzwanie 
„zdobycia” wieży Baszty Pachołków 

Miejskich, które rzecz jasna zakończyło 
się sukcesem. Dzieci mogły podziwiać 
miasto z widokowego tarasu wieży.

Tekst i fot. M.K.

Dzieci z uwagą słuchały informacji o gminie Lubsko. Same też wykazały się całkiem dużą wiedzą o regionie

Tygryski poznają lubskie zabytki

Maria Juszczyk z zawodu jest zootech-
nikiem. Po szkole pracowała w swoim 
zawodzie, jednak przemiany ustrojowo-
-gospodarcze z początku lat dziewięć-
dziesiątych ubiegłego wieku  sprawiły, że 
zmuszona była zająć się handlem. W tej 
profesji doskonale odnajduje się niemal 
od trzydziestu lat.
Pochodzi z Grabkowa. Jej rodzice 
prowadzili indywidualne gospodarstwo 
rolne i od młodych lat ciągnęło ją do prac 
ogrodowych, które z czasem stały się jej 
pasą i sposobem na życie
Ćwierć wieku temu kupiła z Ziębikowie 
poniemiecki dom z dużym, choć za-
niedbanym, przydomowym ogrodem i 
postanowiła nadać blasku temu miejscu.
Sukcesywnie, dzień po dniu realizo-
wała swój plan. Choć - jak wspomina 
- wszystko wymagało ogromu pracy, 

sił i wielu wyrzeczeń, a także nakładów 
finansowych. Jednak warto było. Dziś 
ogród Marii Juszczak  zachwyca o każdej 
porze roku. Rabaty kwiatowe, kwitnące 
krzewy, zachwycające byliny, wiecznie 
zielone iglaki, oczko wodne z pulsującą 
fontanną, którym połyskują w słońcu 
złociste karasie. Alejki, szpalery, altany, 
a także zabytkowe narzędzia rolnicze 
ocalone przed zezłomowaniem. Ogród 
pani Marii jest przyjazny owadom, gdyż 
- jak podkreśla - nie używa pestycydów, 
zaś jeśli chodzi o nawożenie stosuje tylko 
nawozy naturalne. - To przede wszystkim 
ze względu na pszczoły - podkreśla Ma-
ria Juszczyk, wskazując na ule, których 
na terenie ogrodu jest kilkanaście.

Tekst i foto
Adam Bolesław Wierzbicki

Uwięziona, przykuta do skały, wydana 
przez najbliższych morskiej bestii. 
Czasem patrząc na gwiazdozbiór 
Andromedy zastanawiam się skąd w 
ludzkich sercach tyle okrucieństwa i 
oziębłości? Kosmos jest zimny, ale 
tylko tam, gdzie jedno ciało niebie-
skie  zbyt oddalone od drugiego krąży 
samotnie po niewidzialnych szlakach. 
Zimno jest tylko w tej pustej prze-
strzeni. To oddzielenie jest źródłem 
chłodu, który potrafi zagasić emanu-
jący żywym ciepłem płomień. Każde 
oddzielenie powoduje, że zaczynamy 
drżeć z zimna, ale są oddzielenia, 
które powodują, że zamarzamy. 
Oddzielenie kobiety od mężczyzny 
dawniej bardziej oddalone niż bieguny 
Ziemi. Dziś, przynajmniej w kulturze 
zachodu, stało się mniej widoczne. 

Na szczęście wśród współczesnych 
mężczyzn nie brakuje naśladowców 
Perseusza. Żaden potwór niestraszny, 
gdy ma się przy boku mężczyznę o na-
turze wojownika trzymającego w ręce 
łeb Gorgony, której jedno spojrzenie 
zamieni w kamień tych, co mają złe 
intencje. Wokół mnie wyrastają góry 
kamieni. Co za szczęście, że tak bardzo 
lubię wędrówki po górach! Teraz rozu-
miem jak z martwego, na pozór, skalne-
go bloku wyłaniają się ludzkie postaci. 
Wcześniej zostały tam uwięzione, być 
może przez spojrzenie Gorgony, być 
może skamieniałe z nienawiści. Potem 
nadchodzi dzień, gdy czyjaś uducho-
wiona ręka wydobywa ich z wnętrza 
zimnego kamienia i oddaje na powrót 
ludzkości. Patrząc na dzieło Camille 
Claudell zatytułowane „Walc” odzy-

skuje się nadzieję na powrót wolności, 
wolności od nienawiści, od zatwar-
działości, od oddzielenia, mimo że ta 
dziewiętnastowieczna rzeźbiarka cier-
piała z powodu oddzielenia. Najpierw, 
na wieść o jej romansie z mistrzem 
Rodinem, wyrzekła się jej rodzina. Po 
wtóre ona sama pojąwszy, że uznanie 
dla jej talentu postrzegane przez pry-
zmat twórczości Rodina, który był jej 
nauczycielem, odbiera jej autonomię, 
postanowiła oddzielić się od niego. To 
nie pomogło. Nie przywróciło bliskości 
z rodziną. Przeciwnie, matka rzeźbiar-
ki, postanowiła zamknąć ją w szpitalu 
psychiatrycznym, gdzie Camille spę-
dziła trzydzieści lat, odchodząc z tego 
świata w oddzieleniu i samotności. Za 
życia nie doczekała przyjścia swego 
Perseusza, który uwolniłby ją od bestii 
zamieszkującej szpitalne sale. Swój 
żal i ból wywołany przez porzucenie i 
oddzielenie wyraziła w rzeźbie „Wiek 
dojrzały”. Rzeźba przedstawia Camille 
błagającą ukochanego, aby nie odcho-

dził w objęciach czarownicy, zaślepio-
ny jej czarami, czy egoizmem? Tego 
nie wiem. Gdy patrzę na tą scenę rodzi 
się we mnie współczucie, a zaraz potem 
gniew tak wielki, że mógłby kruszyć 
kamienie na myśl o tym jaką walkę 
musiały toczyć kobiety, artystki, próbu-
jące pokonać bariery stawiane im przez 
męski establishment. Rodin nieczuły 
na błagania Camille nie tylko miał do 
niej pretensję, że artystka wykuła w ka-
mieniu fragment ich życia prywatnego, 
ale przestał wspierać jej działalność i 
przyczynił się do cofnięcia dotacji na 
brąz, z której rzeźba została odlana. 
Kiedy Camille tworzyła swoje dzieła 
w odosobnieniu, z dala od mistrza, 
jego cień i tak przysłaniał jej talent, a 
nawet jak twierdzą dziś niektórzy- ge-
niusz, czego odzwierciedleniem były 
słowa krytyków: „To nadzwyczajne, 
że kobieta może samodzielnie two-
rzyć dzieła sztuki.” I gdyby nie rzeźba 
Rodina „Andromeda” nie miałabym 
wątpliwości, że był on niczym pijawka, 

żerująca na talencie, miłości i odda-
niu młodziutkiej Camille. Dzięki tej 
rzeźbie mogę mieć nadzieję, że Rodin 
niczym Perseusz, wbijając ostrze dłuta 
w biel marmuru, chce uwolnić swoją 
Camille, swoją Andromedę. 
Uwolnienie Andromedy jawi się w 
kulturze zachodniej jako archetyp 
uwolnienia kobiety. I choć niektórzy 
porównują je z walką świętego Jerze-
go ze smokiem, ja wiem, że nadszedł 
czas Andromedy. W kobietach budzi 
się odwaga, siła, majestat odebrane 
nam, uśpione lub pomniejszone przez 
brak zrozumienia, przez oddzielenie. 
Podnosimy się z kolan. Prostujemy 
przykurczone ramiona. Odważnie i 
dumnie podnosimy wzrok i patrząc na 
gwiazdozbiór Andromedy, wierzymy, 
że wszystko jest możliwe, bo źródło 
tych możliwości tkwi w każdej z nas, 
w sercu każdej kobiety, w każdym 
człowieku. 

Renata Diaków

„Ludzie przyszłości nigdy nie znajdują zrozumienia
w rodzinie.”

Honore de Balzac

Zwieńczeniem wieloletniej pracy było trzykrotne docenienie ogrodu pani 
Marii w konkursie Najładniejsza Posesja w Gminie Lubsko. A ukoronowaniem 

zdobycie pierwszej nagrody w roku 2020.

Jesienny ogród
pani Marii

CZAS ANDROMEDY
Moim zdaniem
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Niektórzy z nas 
faktycznie są tymi 
jedenastolatkami. 
Może dlatego czasem 
miedzy nami iskrzy 
- tak się rwiemy do 
pracy oczywiście. Po 
tych 11-stu latach 
już mnie nie dziwi, że 
emeryt może nie mieć 
czasu.

Rok Akademicki niedawno się 
zaczął,  a poza nami już wiele  
aktywności: wzięliśmy udział 
w seminarium parkowym "Na 
ŁUKU Mużakowa" w Brodach 
- głównie chodziło o sprzątanie 
parku przypałacowego,  urozma-
iconego ciekawymi wykonaniami 
muzyki na żywo; wzięliśmy 
udział w programie "Sprawny i 
świadomy Senior" zorganizowa-
nym przez ZUTW w Drzonkowie, 
gdzie nasza ekipa zdobyła II miej-
sce w boccie; uczestniczyliśmy w 
spotkaniu z policjantami i notariu-
szem pn: „Świadomy Senior to 
bezpieczny Senior"; śpiewaliśmy 
pieśni patriotyczne z grupą Prima 
Sort i z mieszkańcami Lubska na 
festynie rodzinnym „Patriotyczne 
śpiewanie”, gdzie mieliśmy  swo-
je stoisko i mogliśmy  pokazać  
lubszczanom prace artystów z 
UTW; wzięliśmy udział w  „Na-
rodowym Czytaniu” -  co stało 

się już naszą tradycją i gdzie nasz 
kolega Wojtek Róg zaprezentował  
swoje obrazy; grupa słuchaczy 
uczestniczyła w seminarium par-
kowym w Forście; w Międzyrze-
czu nasza grupa zajęła ll miejsce 
w Turnieju Kręglarskim spośród 
7 zespołów; kolejnym wyda-
rzeniem była Inauguracja Roku 
Akademickiego, którą uświetniła  
śpiewem  Eleonora Buje — nasza 
Lubska gwiazda z zespołu „Mo-
dry Len". Do tańca grał i śpiewał 
niezastąpiony pan CZESIU z 
Klubu Seniora, jedzenie przygo-
towała ekipa pani Zosi; z okazji 
„Dni Seniora” zostaliśmy zapro-
szeni przez Bibliotekę w Bieczu 
na spotkanie z poezją i cudnie 
śpiewającymi bibliotekarzami 
z Żar, poetka - Jadwiga Rupieta 
odczytała nam kilka własnych 
wierszy; w BCK im. Jana Raka w 
Lubsku uczestniczyliśmy w wer-
nisażu Małgorzaty Gołębiewicz  
pt. „Miejsce zarezerwowane”; 
mieliśmy też spotkanie z Sy-
biraczkami — Haliną Siemaszko i 
Haliną Skindzier; tradycyjnie nasi 
przedstawiciele złożyli kwiaty w 
miejscu pamięci z okazji Święta 
11 listopada; w międzyczasie  
odbyły się wyjazdy projektowe 
do: Czech, Portugalii, Rumunii, 
Łotwy, Hiszpanii i  Słowacji.

Bożena Manik - Koszałek 
Opałek

Jedenastolatki
nie do zdarcia

Koło Związku Sybiraków 
w Lubsku obchodziło 
podniosłą i zaszczytną 
uroczystość związaną 
z jubileuszem setnych 
urodzin członka naszego 
Koła pana Michała Bawtro.

Jubilat Michał Bawtro urodził się 
3.XI.1922r. w Mużyławcach, woj. 
lwowskiego. Deportowany wraz z 
rodziną w styczniu 1950r. do miejsco-
wości Czornaja Rzeczka, rejon Ałtajski 
okłaść Amurska, Chabarowski Kraj, 
gdzie w ekstremalnych warunkach 
klimatycznych i bytowych przeżył 8 
lat. Do Polski powrócił z rodziną w 
lipcu 1958r. i zamieszkał w Janiszowi-
cach w gminie Brody, gdzie pracował i 
doczekał sędziwego wieku w otoczeniu 
kochającej rodziny: syna Bazylego, 
synowej, wnuków i prawnuków. Po 
reaktywowaniu w 1989r. Związku 
Sybiraków, pan Michał został jego 
członkiem i w chwili obecnej jest 
najstarszym Sybirakiem w Kole. Od-
znaczony Złotym Krzyżem Zesłańca 
Sybiru. Na uroczystość jubileuszową 
przybyli: Członkowie Zarządu Koła 
nr 6 w Lubsku: Wojciech Szabliński, 

Halina Siemaszko, Halina Skindzier, 
Jan Zujewski, Zygmunt Pietrasiewicz, 
którzy złożyli serdeczne życzenia 
nie tylko w swoim imieniu, ale i od 
wszystkich Sybiraków lubskiego Koła, 
obdarowując bukietem kwiatów, oko-
licznościowym tortem oraz etui z ży-
czeniami. W uroczystości uczestniczyli 
władze Gminy Brody, którzy prócz 
życzeń i prezentów wręczyli list gra-
tulacyjny od Premiera Rzeczpospolitej 
Polskiej oraz Wojewody lubuskiego. 
W rocznicę urodzin wzniesiono toast 
śpiewając panu Michałowi „Dwieście 

lat”. Uśmiechnięty, radosny jubilat z 
ogromną życzliwością dziękował za 
życzenia, przekazując każdemu część 
swego serca za trudy i owoce minio-
nych lat. Otoczony opieką rodziny, trud 
przeżytych lat szczęśliwie nie zniszczył 
w nim wewnętrznej radości i uśmie-
chu. Wielce Szanownemu Jubilatowi 
jeszcze raz gratulujemy osiągnięcia 
pięknego wieku. Niech każdy kolejny 
dzień przynosi Panu pogodę ducha, 
siły witalne oraz miłość i troskę naj-
bliższych. 

Halina Siemaszko

Jubileusz stulatka

Od lewej: W. Szabliński, Z. Pietrasiewicz, M. Bawtro, H. Siemaszko, H. 
Skindzier, J. Andrzejewski

Grupa projektowa „Drużyna Heliosa” 
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Ekonomicznych w Lubsku zajęła 
czwarte miejsce w 1 etapie projektu, 
trzecie miejsce w 2 etapie zmagań; 
znalazła się także na podium w kate-

gorii grand prix. Po wielomiesięcznej 
pracy projekt zakończył się rozdaniem 
nagród uczestniczkom konkursu oraz 
koordynatorowi grupy, które odbyło 
się 12 października. Cały zespół „Dru-
żyny Heliosa” dziękuje wszystkim 

osobom zaangażowanym w projekt, 
a w szczególności Dyrektor ZSOiE 
Gabrieli Fidler, komisji konkursowej 
oraz Mirosławowi Kołodziejowi. 

Kasia Chojka

Drużyna Heliosa z ZSOiE w Lubsku

Finał ,,Postaw na słońce”

18 października w wielofunkcyjnej sali lubskiego pałacu 
odbyła się uroczystość inauguracji roku akademickiego 
2022/2023 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lubsku 
poprowadzona przez Zofię Głogowską Prezesa i Rektora 
UTW przy wsparciu Marii Majorczyk Zastępcy Prezesa 
oraz Bożeny Róg Członka Zarządu UTW. Był wspól-
nie odśpiewany hymn Rzeczpospolitej Polskiej. Były 
gratulacje i życzenia. Obecna na sali Elżbieta Haściło 
Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzę-
du Miejskiego w Lubsku pochwaliła działalność UTW i 
podejmowane przez nich inicjatywy oraz w imieniu wła-
snym i Burmistrza Lubska życzyła studentom zdrowia, 
czasu i możliwości spełniania marzeń. Najważniejszym 
punktem uroczystości było dokonanie immatrykulacji 
na studenta pierwszego roku Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. W tym roku do lubskiego UTW przystąpiło 

13 nowych studentów. Organizacja skupia obecnie 70 
osób. Działa formalnie od 12 lat, a nieformalnie 3 lata 
dłużej. Studenci uczestniczą w stałych zajęciach z infor-
matyki, języków obcych, samoobrony, nauki śpiewu, w 
warsztatach manualnych. W uroczystym rozpoczęciu 
roku akademickiego poza wyżej wymienionymi udział 
wzięli: Dyrektor Biblioteki-Centrum Kultury im. Jana 
Raka w Lubsku Paweł Skrzypczyński, seniorzy ze sto-
warzyszenia Klub Seniora w Lubsku oraz członkowie 
Klubu Senior+, delegacja Modrego Lnu, a także seniorzy 
z Jasienia i Brodów.
Uroczystości towarzyszyła wystawa prac działających 
przy UTW sekcji rysunku i rękodzieła.
W części artystycznej wystąpiła z recitalem studentka 
UTW Eleonora Boyau, a po niej przygrywał Pan Czesław.

Tekst i fot. M.K.

 11-latki są nie do zdarcia 

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 
2022/2023 LUBSKIEGO UTW

W roku akademickim 
2022/2023 do lubskiego 

UTW przystąpiło 13 nowych 
studentów

Z głębokim smutkiem 
oraz w poczuciu 
ogromnej straty wielu 
mieszkańców gminy oraz 
inni, którzy znali Pana 
Stanisława Czahajdę, 
przyjęli wiadomość o jego 
śmierci.
Urodzony w 1944 roku w Stryjówce, 
w powiecie zbaraskim, w wojewódz-
twie tarnopolskim, na Kresach. W 
wieku dwóch lat wraz z rodziną 
przesiedlony na Ziemie Odzyskane 
zamieszkał w Dłużku. 
Lokalny działacz społeczny, krawiec, 
rolnik oraz kościelny. 
Jak wspominają jego znajomi, Pan 
Stanisław był człowiekiem bardzo 
wrażliwym na sprawy społeczne, 
na ludzką krzywdę. Tę wrażliwość 
wyniósł z domu rodzinnego, z kre-
sowych, polskich tradycji. 
W swoim życiu pełnił różne funkcje 
i odegrał wiele ważnych ról. 
W młodości należał do wiejskich 
organizacji i stowarzyszeń takich 
jak: Związek Młodzieży Wiejskiej, 
Ludowy Związek Sportowy i Ochot-
nicza Straż Pożarna przy Zakładzie 
Sadowniczym w Dłużku. Był działa-
czem NSZZ "Solidarność" rolników 

indywidualnych oraz współtwórcą jej 
struktur wojewódzkich w 1980 roku. 
W latach 1989-1990 angażował się 
w utworzenie i działalność Komite-
tu Obywatelskiego Solidarność w 
Lubsku. 
Od czasu reaktywowania samo-
rządu terytorialnego w Polsce już 
w I kadencji był członkiem Komisji 
Rolnictwa i Leśnictwa spoza Rady. 
Przez trzy następne kadencje był 
radnym Rady Miasta i Gminy Lubsko 
pełniąc także funkcję Przewodniczą-
cego Komisji Rolnictwa i Leśnictwa. 
Również od początku funkcjonowa-
nia samorządu terytorialnego przez 
pięć kadencji był członkiem Rady 
Sołeckiej w Dłużku. 
Od 1970 roku do ostatnich sił pełnił 
obowiązki kościelnego w Dłużku. 
Odznaczony Krzyżem Zasługi „Dla 
Kościoła i Ojczyzny” oraz Krzyżem 
„Zasłużony dla Diecezji Zielonogór-
sko-Gorzowskiej”. 
Od 1983 roku należał do Polskiego 
Związku Łowieckiego, za działalność 
w którym został odznaczony m.in. 
„Brązowym Medalem Zasługi Ło-
wieckiej” oraz medalem „Zasłużony 
dla Łowiectwa Zielonogórskiego”. 
Wieloletni działacz organizacji rol-
niczych takich jak: Gminna Spół-
dzielnia „Samopomoc Chłopska”, 

Bank Spółdzielczy i Okręgowa 
Spółdzielnia Mleczarska. Wieloletni 
prezes Kółka Rolniczego w Dłużku 
i działacz w Powiatowym Związku 
Kółek i Organizacji Rolniczych. 
Za działalność na rzecz Związku 
Kombatantów Rzeczypospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów Politycz-
nych został odznaczony krzyżem 
„Za Zasługi”. Od 1964 roku działał 
w Polskim Czerwonym Krzyżu oraz 
był Honorowym Dawcą Krwi, za co 
został wyróżniony odznaką „Zasłu-
żony Honorowy Dawca Krwi”. 
W roku 2010 kandydował do Sej-
miku Województwa Lubuskiego, 
a w 2018 roku do Rady Powiatu 
Żarskiego. 
Uchwałą Rady Miejskiej w Lubsku z 
dnia 6 maja 2009 roku przyznano mu 
tytuł „Honorowy Obywatel Miasta 
Lubsko”, natomiast 29 kwietnia 2021 
roku podczas sesji zwyczajnej Rady 
Miejskiej w Lubsku Pan Stanisław 
– jako jeden z dwóch zarekomen-
dowanych przez Radę Miejską w 
Lubsku najbardziej zasłużonych dla 
samorządności - otrzymał medal 
30-lecia Samorządu Terytorialnego 
1990-2020. Tekst i fot. MK

Panie Stanisławie – cześć Twojej 
pamięci.

Stanisław Czahajda 
Nie odchodzi się tak naprawdę i zupełnie, bo mimo wszystko 
– pozostaje się w czyjejś pamięci i czyimś czekaniu…

◄ W 2018 roku Gość Zielonogórsko-Gorzowski napisał: „Stanisław Czahajda, krawiec z zawodu, rolnik z zamiłowania 
i kościelny z pasji”. Wszystkie role w swoim życiu odegrał z oddaniem i wiarą w to, że są potrzebne i ważne. 
Rodzinie, przyjaciołom, mieszkańcom Dłużka i okolic oraz wszystkim, których śmierć Pana Stanisława dotknęła, 
składamy szczere wyrazy współczucia.

26 października w sali widowiskowej 
Biblioteki-Centrum Kultury im. Jana 
Raka w Lubsku odbyło się uroczy-
ste uhonorowanie par z dorobkiem 
50-lecia pożycia małżeńskiego. Jubi-
laci raz jeszcze skierowali do siebie 
słowa małżeńskiej przysięgi, której 
dotrzymania po raz pierwszy ślubo-
wali sobie 50 lat temu. Burmistrz 
Lubska Janusz Dudojć, Przewodni-
czący Rady Miejskiej w Lubsku Artur 
Bondarenko, oraz Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego Beata Kowalska, w 
imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudy uhonorowali 
Jubilatów orderami oraz legitymacja-
mi potwierdzającymi tak długi staż. 
50-letni staż małżeński słusznie przy-
brał miano Złotych Godów. To bardzo 
szlachetna nazwa, symbolizująca 
wysoką wartość. Pół wieku trwania 
razem, jest z pewnością powodem 
do radości i dumy. Taki wynik osią-
gają nieliczni. W tym roku honorowe 
odznaczenia przyjęły 24 pary, to jest: 
Amelia i Henryk Białoocy; Zofia i 
Tadeusz Czuj; Kazimiera i Zbigniew 
Dancewicz; Eugenia i Romuald 
Domarczuk; Maria i Antoni Dybka, 
Krystyna i Władysław Franczuk; 
Bogumiła i Stefan Hoc; Zofia i Zenon 
Iwanowscy; Marianna i Tadeusz Kloc; 

Danuta i Marian Lubowieccy; Kry-
styna i Kazimierz Łukacz; Grażyna 
i Ryszard Mattya; Helena i Czesław 
Myśliwiec; Władysława i Kazimierz 
Nowiccy;   Krystyna i Adam Rak; 
Genowefa i Leon Retka; Janina i 
Stanisław Rorat; Bogumiła i Zbyszek 

Ryś; Eugenia i Ryszard Skotni; Kry-
styna i Józef Sobańscy; Marianna i Jan 
Stańczak; Bożena i Józef Szatkowscy; 
Teresa i Stanisław Tomaszek; Danuta 
i Henryk Urban. Po części oficjalnej 
odbył się piękny koncert pt. Coraz 
bliżej jazzu w wykonaniu Orkiestry 

Kameralnej Poznańskie Smyczki Po-
znańskiej Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej II stopnia. Instrumentaliści 
zagrali znane i lubiane przeboje mu-
zyki filmowej, wśród których znalazły 
się między innymi utwory: Ennio 
Moricone Cinema Paradiso oraz Ga-

briel’s Oboe, Hansa Zimmera Pirates 
of Caribbean, Roberto Molinelli’ego 
Four Pictures from New York. Całą 
uroczystość zakończył słodki poczę-
stunek przygotowany przy wsparciu 
seniorów z Klubu Senior+.

Tekst i fot. M.K.

Złote GodyZłote Gody

Wśród odznaczonych znalazły się w tym roku 24 pary z 50-letnim stażem małżeńskim
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sów Adama Mickiewicz. Podczas 
wernisażu, głównej wystawie prac 
z motywem natury, towarzyszyła 
również wystawa prac wykonanych 
wg indywidualnych pomysłów 
w formie obrazów na paletach do 
mieszania barw. Obie wystawy cie-
szyły się dużym zainteresowaniem 
przybyłych gości. Organizatorki 
zadbały również o element zaba-
wy w postaci losowania żołędzi, 
wśród których dwa, pomalowane 
srebrnym kolorem, były zwycię-
skie. Szczęście w losowaniu mieli 
Państwo Wojciech i Bożena Róg, 
którzy w nagrodę otrzymali obrazy 
z motywem kwiatów.

Tekst i fot. M.K

stowarzyszenie osiągnęło już pełno-
letniość. Grupa GAM-Art. funkcjonuje 
zaledwie rok, ale za to bardzo aktyw-
nie. Skupia w sobie 10 osób, które 
przez okres roku uczestniczyły w wielu 
partnerskich projektach zarówno na 
terenie gminy Lubsko, jak i poza nią. 
Najmłodsza malarka ma 14 lat, najstar-
sza 79. To dowodzi otwartości, braku 
barier, uprzedzeń. Jak same o swojej 
działalności mówią członkinie GAM-
-Art. – stale mają wiele pomysłów 
na wyrażanie siebie poprzez sztukę, 
poprzez malarstwo. Przez to, że każdy 
jest inny – uczą się od siebie i czerpią 
z wzajemnej wiedzy i doświadczeń. 
Tworzą regularnie. Ostatnio wystawa 
prac członków MA-R-FO była tłem do 
narodowego czytania Ballad i Roman-

energią i zapałem do ich realizacji. 
Nadleśniczy przekazał symboliczny 
czek wartości 1000 zł, celem wsparcia 
statutowej działalności organizacji. 
Wspomniał również o innych formach 
pomocy Nadleśnictwa potrzebującym, 
w tym m.in. niepełnosprawnym oraz 
pokrzywdzonym w wyniku nagłych, 
losowych zdarzeń. Głos zabrał również 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Bobrowicach Wojciech 
Brodziński, który dziękował za zreali-
zowane dotychczas wspólne projekty 
oraz wyraził nadzieję na kolejne. W 
ramach wdzięczności również prze-
kazał upominek. Prezes Lubuskiego 
Stowarzyszenia Malarzy, Rzeźbiarzy, 
Fotografików MA-R-FO z Lubska 
Urszula Kędziora wspomniała, że 

wspólnych inicjatyw zwieńczonych 
pięknym dziełem w postaci wielo-
elementowego obrazu z motywami 
patriotycznymi i regionalnymi, który 
podczas gminnych uroczystości Na-
rodowego Święta Niepodległości, 
stanowił centralny element scenografii. 
W podziękowaniu za zaangażowanie 
i nietuzinkowy pomysł, przekazał ze-
wnętrzne sztalugi malarskie. Burmistrz 
zachęcił również Stowarzyszenie do 
współpracy w przyszłości, np. poprzez 
udział w realizacji zadań publicznych 
w zakresie profilaktyki uzależnień. 
Następnie głos zabrał Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Lubsko Leszek Banach, 
który wspomniał, że malarki zgłosiły 
się do niego jakiś czas temu i od razu 
zainteresowały go swoimi pomysłami, 

Wyrazić siebie można 
na różne sposoby. 
Czynienie tego poprzez 
malarstwo wymaga 
umiejętności, techniki, 
wrażliwości oka i duszy. 
Tę drogę wybrały 
malarki z grupy GAM-
Art., które 14 listopada 
br. przygotowały 
w lubskim pałacu 
wernisaż wystawy 
poplenerowej.
Była to uroczystość wieńcząca trzy 
plenery, które odbyły się w Małowi-
cach, Proszowie oraz Dąbiu. Była 
to również forma podziękowania 
sponsorom, którzy wsparli arty-
styczną działalność stowarzyszenia. 
Wśród zaproszonych gości znaleźli 
się m.in.: Burmistrz Lubska Janusz 
Dudojć; Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Lubsko Leszek Banach oraz jego 
Zastępca Grzegorz Kielczyk, Dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Bobrowicach Wojciech 
Brodziński, a także wielu innych 
sympatyków i amatorów twórczo-
ści malarek GAM-Art. Wernisaż 
rozpoczął Dyrektor Biblioteki-
-Centrum Kultury im. Jana Raka 
w Lubsku Paweł Skrzypczyński, 
przedstawiając przy tym krótki rys 
działalności Stowarzyszenia. Jak 
wspomniał – pracownia w domu 
kultury pozostaje miejscem ich 
spotkań. Malują akrylami i farba-
mi olejnymi. Chętnie uczestniczą 
w realizacji różnych inicjatyw. Są 
otwarci na nowe pomysły oraz 
współpracę. Słów tych dowiedli ko-
lejni mówcy. Pierwszym z nich był 
Burmistrz Lubska Janusz Dudojć, 
który skierował do malarek słowa 
uznania za ich aktywność twórczą. 
Dał przykład jednej z ostatnich 
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Dzień 28 października pozostanie na 
długo w pamięci uczniów klasy pierw-
szej Szkoły Podstawowej im. Stefana 
Żeromskiego w Górzynie. W tym dniu 
uczniowie przeżywali uroczystość 
Pasowania na Ucznia. Dzieci brały 
udział w bardzo ważnym i podniosłym 
dla nich wydarzeniu. W obecności 
dyrekcji i rodziców, pierwszoklasiści 
ślubowali być dobrymi uczniami i 
godnie reprezentować swoją szkołę. 
Od tej chwili stali się prawdziwymi 
uczniami ze wszystkim przywilejami 
i obowiązkami uczniowskimi. Do 
tej uroczystości przygotowywali się 
bardzo sumiennie, cierpliwie uczyli 

się wierszy i piosenek. Każdy chciał 
najpiękniej jak potrafi zaprezentować 
się w tym dniu. Podczas uroczystości 
pasowania uczniom towarzyszyła 
pani dyrektor Irmina Malinowska, 
Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw 
Społecznych w Lubsku Elżbieta 
Haściło, dzielnicowy Komisariatu 
Policji w Lubsku Krzysztof Basznica 
, wychowawczyni klasy II Katarzy-
na Kołodziej oraz wychowawczyni 
klasy III Małgorzta Kawalir. Po ślu-
bowaniu, uroczystego pasowania na 
ucznia, pięknym ołówkiem dokonała 
dyrektor szkoły, Irmina Malinowska. 
Ten dzień na długo pozostanie w 

pamięci pierwszaków. Wszystkie 
dzieci otrzymały drobne upominki. 
Ślubowanie uczniów klas pierwszych 
to bardzo ważne wydarzenie nie tylko 
dla najmłodszych, ale również dla ich 
rodziców, którzy także uczestniczyli 
w uroczystości. Ten dzień na długo 
pozostanie w pamięci społeczności 
szkolnej. Piękna uroczystość została 
przygotowana przez wychowawczy-
nię klasy I panią Wioletę Zarówną i z 
pewnością zostanie w pamięci dzieci 
na długie lata.

Wychowawczyni I klasy
SP Górzyn

Pasowanie to zawsze wielkie wydarzenie dla szkoły i uczniów

Pasowanie w Górzynie

Październik obfitował w różnego 
rodzaju uroczystości z okazji Tygo-
dnia Seniora. Dobrym pomysłem 
okazał się Dzień Otwarty Klubu, 
który stworzył mieszkańcom gminy 
Lubsko, którzy ukończyli 60 lat i są 
nieaktywni zawodowo, możliwość 
odwiedzenia i poznania klubowej 
codzienności. Była okazja, by przy 
słodkim poczęstunku porozmawiać o 
funkcjonowaniu Klubu, o realizowa-
nych warsztatach i zajęciach. Pomysł 
przyniósł wymierny efekt, bo po tych 
odwiedzinach, do Klubu zapisały się 
nowe osoby. Październik przyniósł też 
miły dzień spędzony po sąsiedzku z 
uczestnikami Środowiskowego Domu 

Samopomocy oraz Warsztatów Terapii 
Zajęciowej. Było wspólne biesiado-
wanie przy grillu oraz tańce. Miniony 
miesiąc obfitował również w ciekawe 
zajęcia informatyczne, manualne oraz 
z psychologiem. Niezwykle interesu-
jące było spotkanie z Panem Wojcie-
chem Dobickim - pszczelarzem, który 
opowiedział o życiu i pracy pszczół 
oraz właściwościach różnego rodzaju 
miodów. Pysznego miodu można 
było rzecz jasna spróbować. Seniorzy 
mogli także zrobić świeczkę z plastra 
miodu.

Tekst M.K.
Foto: Klub Senior+

Październikowe 
wieści z Klubu 
Senior+

Biesiada z uczestnikami ŚDS i WTZ była bardzo udana

GAM-Art., to grupa dziesięciu malarek z gminy Lubsko i najbliższych okolic działających od roku w ramach
Lubuskiego Stowarzyszenia Malarzy, Rzeźbiarzy, Fotografików MA-R-FO

WERNISAŻ WYSTAWY WERNISAŻ WYSTAWY 
POPLENEROWEJ GAM-ART.POPLENEROWEJ GAM-ART.

W Galerii Artystycznej 
„Mała” Biblioteki-Centrum 
Kultury w Lubsku 20 
października odbył się 
wspaniały wernisaż 
„Miejsca zarezerwowane”, 
twórczyni obrazów 
i poezji Małgorzaty 
Gołębiewicz.

Zakochana w naturze, żyjąca z nią w 
zgodzie, karmiąca się jej siłą - często 
wykorzystująca piękno przyrody na 

plenerowych spotkaniach ze sztuką. 
Uczestników wystawy zachwyciła 
prostotą, prawdziwością i zmysłowo-
ścią w obrazach. A słowem - „Pragnę, 
aby sztuka mówiła o międzywar-
tościach. Nie wskazywała pojęcia 
pasującego do wzoru na dywanie, 
lecz czytelnym czyniła abstrakt. Nie 
chcę rzeczywistości upiększać. Łak-
nę przez obrazy i słowa potwierdzić 
mój stan istnienia, którego jestem 
najbardziej pewna…” Podziwiamy i 
chcemy więcej.

red.
Twórczość Małgorzaty Gołębiewicz cieszy się wielkim zainteresowaniem ►

Wernisaż  „Miejsca 
zarezerwowane”

„Wszyscy ubożejemy bez książek, 
ale ci mniejsi i najmniejsi szczególnie 
dotkliwie, bo ich życie wewnętrz-
ne, świat wartości i wrażliwość są 
bardzo kruche”. Tymi słowami prof. 
Grzegorz Leszczyński – wykładowca 
akademicki, badacz literatury dziecię-
cej – pragnie zachęcić rodziców do 
czytania swoim dzieciom. Kampania 
społeczna „Mała książka - wielki 
człowiek” przypomina o korzyściach 
wynikających ze wspólnego, rodzin-
nego czytania. Akcja ma zachęcić 
rodziców do odwiedzania bibliotek 
i codziennego czytania z dzieckiem. 
Została dofinansowana przez Mi-
nisterstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa. Z 
okazji pięciolecia kampanii „Mała 
książka-wielki człowiek” – Minister 
Marek Kuchciński, szef Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów, wystosował 
z tej okazji list do dyrektora Instytutu 
Książki, Dariusza Jaworskiego, w 
którym dziękuje za zaproszenie od-
nosząc się m. in. słowami: „...pięć lat 

i ponad cztery miliony podarowanych 
książek – tak w dwóch liczbach mo-
glibyśmy opisać Państwa kampanię. 
Państwa poświęcenie i zaangażowanie 
w promowanie czytelnictwa wśród 
najmłodszych oraz zapewnienie im 
dostępu do książek ma nieocenio-
ną wartość. Bardzo Państwu za to 
dziękuję. Wraz ze słowami uznania 
przekazuję życzenia nieustającej 
energii, a także wielu radości płyną-
cych z pracy z dziećmi”. Biblioteka 
– Centrum Kultury w Lubsku po raz 
kolejny przystąpiła do projektu „Mała 
Książka - Wielki Człowiek” skiero-
wanego do dzieci w wieku od 3 do 6 
lat. Przedszkolak, który przyjdzie do 

naszej biblioteki otrzyma w prezencie 
Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: 
książkę, zakładkę oraz Kartę Małego 
Czytelnika. Za każdą wizytę w biblio-
tece, zakończoną wypożyczeniem mi-
nimum jednej książki z księgozbioru 
dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma 
naklejkę, a po zebraniu dziesięciu 

zostanie uhonorowany imiennym 
dyplomem, potwierdzającym jego 
czytelnicze zainteresowania. Po raz 
pierwszy w tym roku dysponujemy 
również wyprawkami w języku ukra-
ińskim. Serdecznie zapraszamy do 
biblioteki. Renata Włodarczak

*

POLSKA NIEPODLEGŁA była 
głównym tematem imprezy, na którą 
Oddział dla dzieci zaprosił pięcio-
letnie Żabki z przedszkola nr 3 w 
Lubsku. Edukacja poprzez zabawę to 
najlepsza metoda zapoznania przed-
szkolaków z historią naszego kraju.

Red.

Wieści
z B-CK

Jak widać Oddział dla dzieci tętni życiem

Mała Książka – Wielki Człowiek to 
projekt po raz kolejny realizowany 

w B-CK
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ŚLADAMI LUBUSKIEGO 
HISTORYKA I REGIONALISTY – 
JERZEGO PIOTRA MAJCHRZAKA

 Wędrowanie  „Szlakiem słynnych  postaci”

 H I STORI A 

 Jerzy Piotr Majchrzak był to znany lu-
buski historyk i regionalista. Urodził się 
30. 09. 1940 roku w łużyckim mieście 
Senftenberg (dolnołuż. Zły Komorow), 
przyjechał do Polski w 1948 roku z dziad-
kiem i mamą, jako ośmioletni chłopiec, 
osiedlając się w Kunicach Żarskich. Po-
chodził z rodziny robotniczo – górniczej. 
Jego dziadek w górnictwie przepracował 
ponad 50 lat, z tego 10 lat jako sztygar w 
Kunicach Żarskich. Do szkoły podsta-
wowej uczęszczał w Żarach, potem do 
Liceum Pedagogicznego w Zielonej Gó-
rze na dzisiejszym Pl. Słowiańskim (tam 
poznał swoją żonę Marię), by w końcu w 
1964 roku ukończyć filologię germańską 
na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w 
Poznaniu. Potem w 1977 roku doktorat 
na Uniwersytecie Brandenburskim w 
Poczdamie (z literaturoznawstwa nie-
mieckiego) i w 1986 roku habilitacja 
na Uniwersytecie w Dreźnie (z historii 
nowożytnej). Do grona profesorów 
został powołany w 1993 roku. Profesor 
Jerzy Piotr Majchrzak uczył w szkole w 
Kunicach, w Liceum Ogólnokształcącym 
im. Bolesława Prusa w Żarach, dwanaście 
lat był nauczycielem w Lubsku (1963 
– 1974), dziewięć lat nauczycielem aka-
demickim (1974 – 1983), szesnaście lat 
dyrektorem Państwowego Archiwum w 
Starym Kisielinie (1983 - 1999) i dzie-
więć lat w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej w Sulechowie (2000 - 2009), 
pełniąc funkcję dyrektora Instytutu Prawa 
i Administracji oraz Instytutu Turystyki i 
Rekreacji. Choć na emeryturę przeszedł 
w 2005 roku to jeszcze pracował na pół 
etatu w Sulechowie. Ze szkolnictwem 
związany był od 1963 roku. Od 1974 
roku czynny nauczyciel akademicki, a 
od 1983 roku dyrektor Archiwum Pań-
stwowego w Starym Kisielinie (będąc 
jednocześnie docentem na WSP w Zie-
lonej Górze). Od 1998 roku samodzielny 
pracownik naukowy państwowej służby 
archiwalnej w Wilkanowie. Wykładał 
m.in. w Wyższej Szkole Pedagogicznej 
w Zielonej Górze, na Uniwersytecie 
Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, w 
Studium Języków Obcych w Lesznie. 
Współpracował z Ośrodkiem Doskona-
lenia Kadr Rządowych i Samorządowych 
w Zielonej Górze, z Gimnazjum Serbo-
łużyckim w Cottbus, z Uniwersytetami 
Trzeciego wieku w Zielonej Górze, 
Żarach i Świebodzinie. Publicystycznie 
współpracował stale z Radiem „Zachód” 
w Zielonej Górze, „Gazetą Lubuską” i 
„Gazetą Zachodnią. Publikował teksty 
w „Studiach zachodnich”, „Roczniku 
Lubuskim”, „Archeonie”, i w „Studiach 
Zielonogórskich”. Jest autorem ponad 20 
książek związanych z Ziemią Lubuską, z 
zakresu regionalistyki i krajoznawstwa, 
artykułów w periodykach polskich i za-
granicznych z problematyką stosunków 
polsko – niemieckich, autorem audycji 
radiowych i telewizyjnych. Pełnił funk-
cję przewodniczącego Rady Muzealnej 
Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej 
Górze, przewodniczącego Kolegium Re-

dakcyjnego kwartalnika „Kronika Ziemi 
Żarskiej”. Był dobrze zorganizowanym 
człowiekiem. Na wszystko miał czas i 
miejsce. Na liczne publikacje i pozycje 
książkowe, audycje radiowe i telewizyj-
ne, odczyty, popularne artykuły historycz-
ne i rozprawy naukowe. Więzy osobiste 
łączył Go mocno nie tylko z Lubskiem i 
Zieloną Górą, ale także z Żarami, w któ-
rych spoczywają Jego najbliżsi. Pomoc 
władz miejskich i przyjaciół pozwoliła 
Mu, przenieść w 1990 roku do Żar swoją 
pracownię. Cenił sobie spokój. To co robił 
i nad czym pracował wynikało z Jego 
indywidualnych zainteresowań. Mawiał 
że „Ważne jest dać z siebie coś, by po-
zostawić ślad”. Nie lubił przeciętności. 
Nie interesowały Go piedestały. Dener-
wowały Go wulgaryzmy u młodzieży, a 
zachęcała prostota natury i architektura. 
Dużą wagę przywiązywał do tradycji, 
gdyż ona wiąże, daje poczucie wspólnoty, 
przynależności. Tradycją w Jego rodzinie 
od wielu pokoleń było nadawanie imienia 
Piotr, a wśród dziewcząt Marta. Jego syn 
nosi imię Maksymilian, po jednym z 
Habsburgów z XVI wieku, ale na drugie 
imię ma obowiązkowo Piotr. Poza litera-
turą naukową lubił książki fantastyczne, 
oraz dobrą beletrystykę historyczną. Był 
wyznawcą idei, że nieznajomość czasów 
przeszłych rzutuje na postępowanie w 
współczesnej dobie. Jego wypowiedzi 
i teksty przedstawiały nasz region i jego 
mieszkańców w odkrywczy sposób. 
Wywoływały u słuchaczy wzruszenie i 
zainteresowanie. Wielu, nie tylko Lubu-
szan, historię przede wszystkim regionu, 
poznawało dzięki jego popularnym 
książkom, w których wiedza doskonale 
komponowała się ze zdolnościami literac-
kimi. Od 1997 roku profesor Majchrzak 
mieszkał w Świebodzinie, a w Zielonej 
Górze natomiast mieszkał jego syn Mak-
symilian z żoną i wnukiem Hubertem. W 
wolnych chwilach lubił jeździć rowerem 
i chodzić na długie spacery. Z żoną Marią 
przewędrował wiele zakątków w Polsce 
m. in. Szlak Orlich Gniazd, Szlak Pia-
stowski, Szlak Kopernika, Przedgórze 
Sudeckie. W młodości biegał na średnich 
dystansach. Lubił też kino. Z polskich 
aktorek uwielbiał Hannę Bielicką, Irenę 

Kwiatkowską i Krystynę Feldman. Był 
skromnym, zwykłym człowiekiem. Nie 
miał samochodu i nie przywiązywał do 
tego wagi. Podróżował zwykle – auto-
busem. Bardzo lubił pracę z młodzieżą i 
studentami. Był tolerancyjny i nie narzu-
cał nikomu własnego widzenia świata. 
Jedyne luksusy, na które sobie pozwalał 
i wydawał znaczną kwotę dochodów, to 
słowniki, encyklopedie, książki łaciń-
sko – angielsko – niemieckojęzyczne 
i polskie. Jerzy Piotr Majchrzak został 
wyróżniony biogramem w Złotej Księdze 
Humanistyki Polski. Otrzymał Nagrodę 
Kulturalną Ziemi Lubuskiej, nagrody 
Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego 
i Techniki. Był dwukrotnie laureatem 
Nagrody Naukowej Prezydenta Miasta 
Zielona Góra, laureatem Nagrody Publi-
cystów „Nadodrza”. Posiadał tytuł „Ho-
norowy Obywatel Miasta Żary”. Jerzy 
Piotr Majchrzak zmarł nagle 02. 03. 2011 
roku, w wieku 71 la. Został pochowany 
na cmentarzu w Świebodzinie.
 Jerzy Piotr Majchrzak jest autorem 
następujących książek: „Wędrowanie w 
przeszłość – zapiski encyklopedyczne o 
Zielonej Górze i okolicy”, „Encyklopedia 
Ziemi Żarskiej”, „Civitas Sprotawia. 
Opowieści o dawnej Szprotawie”, 
„Miasto ze Złotym Lwem w herbie, 
czyli opowieść o dawnym Lubsku”, 
„Tera Sarove. Ziemia Żarska – Czas i 
Ludzie”, „Więcej niż jedno życie. Dorota 
Talleyrand – Perigord i jej czasy”, oraz 
„Szaleństwa wiary, albo procesy czarow-
nic w Zielonej Górze”. Jedną z ciekaw-
szych jego publikacji są: „Szaleństwa 
wiary, albo procesy czarownic w Zielonej 
Górze”. W książce tej autor opisuje, 
że powszechna w Europie wiara w za-
bobony i czary znalazła najwięcej swych 
zwolenników w Zielonej Górze. Pierw-
szymi zielonogórskimi czarownicami z 
1640 roku o jakich wspominają annały 
miejskie, były cztery kobiety. Egzekucję 
wykonano na rozkaz dowódcy oddziału 
szwedzkiego stacjonującego wówczas 
w mieście. W 1654 roku podobny los 

spotkał 84 - letnią mieszkankę Łężyc 
Katarzynę Funck oskarżoną o odebranie 
mleka kilku krowom sąsiadów, sprowa-
dzenie na wieś burzy oraz wywołanie 
choroby. Po tych wydarzeniach wiara 
w czarownice przybierała na sile i ich 
działalności dopatrywano się nie tylko 
w mieście, ale i w okolicznych wsiach. 
Zazwyczaj podejrzenia padały na osoby 
niespełna rozumu, stare, schorowane i 
bezbronne. Aby oskarżyć kobietę o czary 
i konszachty z diabłem wystarczyło np. 
posiadanie zwierzęcia (m.in. kota). Naj-
lepszym dowodem, aby dowieść winy 
czarownicy, było poddanie jej próbie 
wody. Domniemaną czarownicę wiąza-
no w „kozła", czyli lewą rękę z prawą 
nogą a prawą rękę z lewą nogą. Potem 
powoli spuszczano ją na linie do wody. 
Jeśli tonęła to była niewinna. Natomiast, 
kiedy utrzymywała się na wodzie to 
uznawano ją za winną i sądzono. Tak 
skrępowane kobiety zazwyczaj dobrze 
unosiły się na wodzie, w czym pomagał 
kształt wygiętego ciała i suknie, które 
przed namoknięciem utrzymywały ofiarę 
na wodzie. W próbie wody zakładano, że 
czarownica została tak wyposażona przez 
diabła, że jest lżejsza od innych ludzi, 
skazywano ją wówczas na śmierć w 
płomieniach. By dowieść prawdziwości 
podejrzeń, doszukiwano się również na 
ciele kobiet znamion, które interpretowa-
no jako znaki diabelskie. Nieszczęśliwi 
ci, których natura obdarzyła znamionami, 
gdyż były one dla zielonogórskich in-
kwizytorów równoznaczne z dowodem 
winy. Mocy piekielnych w Zielonej Gó-
rze obawiano się do tego stopnia, że od 
1663 roku w ciągu niespełna dwóch lat, 
w płomieniach stosów zginęły 23 kobiety 
pochodzące z okolicznych miejscowości: 
Krępy, Zawady, Przylepu, Płotów, Ra-

culi, Jędrzychowa i Czarnej. Ostatnie, ale 
najbardziej znane zielonogórskie procesy 
zostały zapoczątkowane oskarżeniem 
wniesionym przez Melchiora von Land-
skrona, pana na Przylepie, przeciwko 
Helenie Klich. Oskarżenie dotyczyło 
spalenia karczmy. Podczas przesłucha-
nia i stosowanych tortur Helena Klich 
przyznała się do zarzucanych czynów 
i wskazała wspólniczki uczestniczące 
w czarodziejskich praktykach. Wśród 
nich znalazła się Anna Paszke, Anna 
Memmel, Anna Baran, Ewa Werner. 
Kobiety zostały przesłuchane przez sąd 
w Przylepie. Lista oskarżonych powięk-
szyła się podczas kolejnych przesłuchań: 
Anna Stach, Anna Neuman, Anna Klich, 
Maria Wojten, Sabina Grasse podczas 
tortur przyznały się do bezczeszczenia 
komunii świętej, zaprzedania ciała i du-
szy diabłu, udziału w sabacie czarownic 
na Łysej Górze. Efektem obrad sądu 
były wyroki skazujące. 10 lipca 1663 
roku na stosie spłonęła Helena Klich. 
Kolejne kobiety stracono we wrześniu 
tegoż samego roku. Anna Stach przed 
śmiercią w czasie tortur zeznała fałszy-
wie, że w niecnym procederze brały 
udział: Elżbieta Grasse, Dorota Juthe 
i Elżbieta Apelt – żony poważanych i 
szanowanych obywateli Zielonej Góry. 
Dotychczasowe ofiary prześladowań 
pochodziły ze stanu wiejskiego, były to 
kobiety zdane na łaskę i niełaskę miej-
skich sędziów. Kiedy zarzut uprawiania 
czarów dotknął reprezentantki miejskiej 
elity, podniosły się głosy oburzenia. Mę-
żowie oskarżonych podjęli wiele starań, 
by uchronić żony przed torturami i spale-
niem. Elżbieta Grasse została ostatecznie 
spalona na stosie 6 lutego 1665 roku. 
Była to ostatnia ofiara prześladowań 
czarownic w Zielonej Górze. Na prośbę 
mieszczan zielonogórskich, majestat 
cesarski w Wiedniu ostatecznie wydał 
edykt, na mocy którego zielonogórski sąd 
utracił możność stanowienia wyroków 
śmierci w procesach o czary. Śmierć 23 
zielonogórzanek w latach 1663 - 1665 
doprowadziła do tego, że Zieloną Górę 
(niem. Grünberg in Schleisen) zwano 
„Śląskim Miasteczkiem Salem”, na wzór 
amerykańskiego miasta Salem, gdzie w 
1692 roku oskarżono około 80 kobiet i 
mężczyzn o czarnoksięstwo. Rezultatem 
tej sprawy była egzekucja 13 kobiet i 7 
mężczyzn. Ostatnio na YouTube pojawi-
ły się programy historyczne pt. „Zielona 
Góra znana i nieznana”, w których prof. 
Jerzy Piotr Majchrzak oprowadza wi-
dzów po Zielonej Górze zdradzając jej 
najciekawsze historyczne ciekawostki. 
Tak na zakończenie Jerzy Piotr Maj-
chrzak zostanie w mojej pamięci jako 
niewysoki człowiek charakterystycznie 
wymawiający „r”, którego opowieści 
z peryferii historii można było słuchać 
godzinami. Na pocieszenie na moich 
półkach pozostały mi po nim Jego arcy-
ciekawe książki.

Krzysztof Kowsz

Jerzy Piotr Majchrzak był to znany 
lubuski historyk i regionalista

(źródło: Internet, gazetalubuska.pl)
Jerzy Piotr Majchrzak jest autorem 

m. in. książki „Miasto ze Złotym 
Lwem w herbie, czyli opowieść 

o dawnym Lubsku”
(źródło: zbiory prywatne autora)

Zainteresowanie historią regionalną 
zawdzięczam przede wszystkim 

książce prof. Jerzego Piotra 
Majchrzaka pt. „Na peryferiach 

historii”, która wpadła mi w ręce 
w okresie studiów. Dlatego oddając 

mu hołd, moją pierwszą książkę 
o tematyce regionalnej nazwałem 

„Na peryferiach historii, 
czyli mój spacer z Muzą Klio” 

(źródło: zbiory prywatne autora)

 LUDZIE,  WYDARZENIA 

Wszystkich mieszkańców gminy 
Lubsko zapraszam  na Wielką Or-
kiestrę Świątecznej Pomocy, która 
zabrzmi 29 stycznia przy B-CK w 
Lubsku.  Będę miał przyjemność 
prowadzić finał razem z Laurą Bitel 
-wolontariuszką w naszym Sztabie 
4488 Lubsko. W tym roku gramy dla 
dzieci chorych na sepsę. Wystąpi kilku 
artystów m. in.  Zespół Strefa Chmur, 
Zespół ze Złotoryi, Rap Curie, Pajujo. 
Będzie też profesjonalny pokaz Pole 
Dance. Zapraszam Państwa serdecznie 
do udziału w wydarzeniu- więcej in-

formacji na Facebooku 31 finał WOŚP 
w Lubsku  i naszym fanpageIu .
Wszyscy czekaliśmy na ten moment 
przez cały rok. Właśnie ruszyła 
rejestracja wolontariuszy 31 Finału 
WOŚP w Lubsku. Nasz Sztab przyj-
muje zgłoszenia wolontariuszy przez 
stronę https://iwolontariusz.wosp.
org.pl/ . Należy odszukać Sztab 4488 
Lubsko.
Zapraszamy każdą osobę o ogrom-
nym sercu, niezależnie od wieku 
do wspólnego grania!   Jeżeli jesteś 
osobą niepełnoletnią - musi to zrobić 

opiekun, po czym dostaniesz puszkę, 
identyfikator i będziesz grał razem 
z nami. 
Jednocześnie zapraszam firmy do 
zarejestrowania Firmowych Puszek 
Stacjonarnych na https://iwolonta-
riusz.wosp.org.pl/. Puszki staną w 
Waszej firmie od 15 grudnia i dzięki 
temu będziemy mogli gromadzić 
środki finansowe na wygranie z sepsą.
Do zobaczenia na 31 finale WOŚP w 
Lubsku. Siema!

Krzysztof Uliasz

Zarejestruj się i zagraj razem z nami

4 listopada w 
Bibliotece Centrum 
Kultury im. J. Raka 
w Lubsku odbył się 
IX. Organizatorem 
był: Zespół Szkół 
Technicznych 
w Lubsku, 
reprezentowany 
przez  Alicję 
Czerniawską - 
Dyrektora Szkoły 
oraz Bibliotekę - 
Centrum Kultury im. 
Jana Raka w Lubsku 
– reprezentowaną 
przez Pana Pawła 
Skrzypczyńskiego - 
Dyrektora Placówki.

Piekarnia w Lubsku, Urszula i 
Wojciech Szablińscy - sklep „U 
Ulki” w Lubsku, Edward Kar-
powicz - Zakład Transportowy 
i Ogólnobudowlany w Lubsku, 
Kostrzyńsko - Słubicka Strefa 
Ekonomiczna- przedstawiciel 
Bogdan Bakalarz. Poczęstunek 
dla  gości przygotowała Pani 
Olga Białkowska- Strzelecka z 
młodzieżą z klasy IV Techni-
kum Żywienia. W organizację 
zaangażowani byli nauczyciele 
i pracownicy: Marta Kunicka, 
Iwona Zimna, Małgorzata Ogo-
nowska, Urszula Bryłka, Jolanta 
Bartkowska, Mieczysław Pszon 
oraz uczniowie.

Koordynator
Barbara Maćkowiak

W przeglądzie udział wzięły dzieci i 
młodzież z 20 szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych. Festiwal 
otworzyli prowadzący: Wiktoria 
Wojciechowska i Roman Melnik 
– uczniowie ZST słowami Oskara 
Kolberga: „Naród, który przestaje 
śpiewać, przestaje istnieć”. Prezen-
tacje oceniało Jury w składzie: Pani 
Anna Łyskawińska - Przewodniczą-
ca, Pani Edyta Kobierska oraz Pani 
Agnieszka Kasperska. W czasie 
obrad Jury dzieci i młodzież bawili 
się śpiewając Pieśni Patriotyczne w 
formie karaoke, które poprowadziła 
Barbara Maćkowiak.
Jury po obradach przyznało nagro-
dy: Grand Prix w kategorii Szkoła 
Podstawowa klasy I – IV zdobyli: 
Paulina Wawrzyniak z Miejsko- 

Gminnego Ośrodka Kultury w Jasie-
niu utworem „W mojej Ojczyźnie”, 
Grand Prix w kategorii Szkoła Pod-
stawowa klasy V- VIII - Estera Wi-
śniewicz ze Szkoły Podstawowej Nr 
2 w Lubsku utworem „Mury”. Wy-
różnienia otrzymali: „Rozśpiewane 
nutki” - Szkoła Podstawowa Nr 2 w 
Lubsku, Szkolny zespół wokalny ze 
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wy-
chowawczego w Lubsku, Drużyna 
ZET Zespół Szkół Specjalnych Żary, 
Hanna Sułkowska z Biblioteki Cen-
trum Kultury im. J. Raka w Lubsku, 
Maria Kluwak - Schola Dziecięca, 
Zespół Szkół Technicznych w Lub-
sku, Nikola Skrętkowska - Studio 
Piosenki Consonans, Katarzyna 
Szymaniec z Biblioteki Centrum 
Kultury w Lubsku, „Jedynkowe 

nutki” - Szkoła Podstawowa Nr 1 
w Lubsku. Wszystkim gratulujemy 
i dziękujemy za udział. Festiwal 
wsparli: Starosta Powiatu Żarskiego 
Józef Radzion, Burmistrz Lubska 
Janusz Dudojć, Burmistrz Jasienia 
Andrzej Kamyszek, Radni Powiatu 
Żarskiego: Krzysztof Czerniawski, 
Tomasz Czajkowski, Elżbieta Haści-
ło, Anna Ślawska, Sebastian Górski, 
Dyrektor Paweł Skrzypczyński, 
Artur Zieliński - Dyrektor PKO Od-
dział w Lubsku, Marcin Gołębiewski 
- Prezes PGKiM-u w Lubsku, Mał-
gorzata Delijewska - Przedstawiciel 
PZU oddział w Lubsku, Tomasz 
Apanowicz - Piekarnia Górzyn, Ka-
jetan Adamski- Cukiernia Zakątek, 
Czarneccy - Piekarnia  w Jasieniu, 
Danuta i Tadeusz Pogorzelscy - 

IX Festiwal Pieśni Patriotycznej

 Młodzież jak zwykle wykazała się wielkim zaangażowaniem 
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"WĘDROWANIE SZLAKIEM 
SŁYNNYCH POSTACI - 
ZNOWU W POGONI
ZA PRZYGODĄ"

ŚLADAMI OSTATNIEGO 
KSIĘCIA PIASTOWSKIEGO 
– JERZEGO IV WILHELMA

 H I STORI A  HISTORIA 

 Wędrowanie  „Szlakiem słynnych  postaci”

W tym miesiącu mija 
kolejna rocznica śmierci 
ostatniego potomka 
piastowskiego – Jerzego IV 
Wilhelma, którego postać, 
jak i pozostałych Piastów 
Śląskich, była wielka i 
znacząca nie tylko dla 
Śląska, ale także dla Europy 
i z pewnością ich sylwetki 
warto przypomnieć.

W czasach wolnej elekcji niejednokrot-
nie nie lada problemem było wskazanie 
odpowiedniego kandydata do korony. 
Aż dziwić może, że szlachta tak długo 
przywiązana do idei dynastii i łaknąca 
„Piasta” na tronie nigdy nie brała na 
poważnie powrotu dynastii Piastów. Nie 
wyginęli oni bowiem wraz ze śmiercią 
Kazimierza Wielkiego. Na ostatnim 
Piaście na naszym tronie kończyła się 
jedynie linia kujawska. Tymczasem wciąż 
na Mazowszu i Śląsku panowali Piasto-
wie – potomkowie Mieszka i  Bolesława 
Chrobrego. Różnica jednak pomiędzy 
tymi dwoma regionami była diametralna. 
Mazowsze, choć odrębne, to znajdowało 
się w zależności lennej od polskich królów 
i w 1526 roku po śmierci księcia Janusza 
– ostatniego  z tutejszej linii, przyłączono 
ten obszar do Polski. Inaczej było na 
Śląsku. Ziemie te nie stanowiły jednego 
państwa, lecz były rozdrobnione  na 
szereg księstewek. Ponadto, w odróż-
nieniu od Mazowsza, Śląsk nie ciążył ku 
Polsce, lecz Czechom i znajdował się pod 
wpływami niemieckimi. Był to też obszar 
znacznie lepiej rozwinięty, a jego władcy 
jak żadni inni nadawali się do noszenia 
na swoich skroniach królewskiej korony. 
Dodajmy, polskiej korony.
Chciałbym teraz opisać kilku z Pia-
stów Śląskich, moim zdaniem warto 
wymienić trzech władców, pierwszy z 
nich to Ludwik I Prawy (1313 – 1398), 
drugi - Jerzy II Brzeski (1523 - 1586), 
trzeci – Jerzy IV Wilhelm (1660 - 1675). 
Ludwika I Prawy to wyjątkowa postać. 
Żył najdłużej, ponad 80 lat, co w czasach, 
gdy przeciętna wynosiła lat pięćdziesiąt. 
Od 1358 roku objął we władanie księstwo 
brzeskie. To, co tutaj zdziałał w sensie 
administracyjnym, gospodarczym, in-
telektualnym, było wyjątkowe: założył 
jedną z największych bibliotek na terenie 
historycznych ziem polskich, a kościół 
przyzamkowy i utworzone przez księcia 
kolegium kanoników, z najwyższą liczbą 
absolwentów wyższych uczelni, stały 
się intelektualnym zapleczem dworu. 
Z inspiracji księcia kanonik kolegiaty, 
Piotr z Byczyny, około 1380 roku napisał 
„Kronikę książąt polskich”, opiewającą 
dzieje rodu Piastów i państwa polskiego 
od czasów najdawniejszych. Jako senior 
godził krewniaków, próbował zdobyć 
sukcesję po Kazimierzu Wielkim w Pol-
sce. Jedna z jego wnuczek wyszła za mąż 

za cesarza Luksemburga, druga za księcia 
holenderskiego, syna ożenił z wdową po 
Kazimierzu Wielkim, a bratanka z wdową 
po Kaźku Słupskim, przewidzianym na 
następcę króla. Jeden z jego bratanków 
został biskupem wrocławskim, drugi brat 
włocławskim, wiele faktów wskazuje na 
to, że zmierzał do utworzenia biskupstwa 
w Brzegu. Krótko mówiąc, wykazał się 
dalekosiężnymi działaniami w zakresie 
marketingu politycznego.  Natomiast 
Jerzy II Brzeski wyznawał ideały odro-
dzenia. Sprawdził się jako świetny gospo-

darz, chociaż miał tym łatwiej, że po ojcu 
Fryderyku II odziedziczył księstwo dość 
zasobne. Sprowadzał do Brzegu malarzy, 
złotników, architektów, przede wszystkim 

włoską rodzinę Parrów, projektantów 
zamku, dziś nazywanego „Śląskim Wa-
welem”. Żadna z europejskich dynastii 
nie posiada tak monumentalnej galerii 

portretowo - genealogicznej jak brzescy 
Piastowie na budynku bramnym. To 
Jerzy II sprawił, że w XVI wieku po raz 
pierwszy pojawił się termin „Piastowie” 
na określenie całej dynastii. Miał świa-
domość królewskiego pochodzenia, co 
dokumentowano i upowszechniano. Tra-
dycja dynastyczno – królewska w różny 
sposób była kultywowana na dworze, 
także w kościele zamkowym, największej 
piastowskiej nekropolii w Polsce. 
Jerzy IV Wilhelm urodził się 29 września 
1660 roku na zamku w Oławie był księ-
ciem legnicko – wołowsko - brzeskim, i 
ostatnim księciem ze śląskiej linii Piastów 
i całej dynastii, synem księcia Chrystia-
na (1618 - 1672) i jego żony Ludwiki 
Anhalckiej (1631 - 1680). Jego ojciec, 
który spędził wiele lat na emigracji w 
Rzeczypospolitej podczas wojny trzydzie-
stoletniej, a po abdykacji Jana Kazimierza 
myślał o ubieganiu się o tron Polski, chciał 
początkowo nadać synowi imię Piast, jed-
nak sprzeciwiło się temu duchowieństwo 
kalwińskie utrzymując, że odczytano by to 
jako nawrót do pogaństwa. Ojciec jednak 
dbał o to, aby syn mówił po polsku i nosił 
polskie szaty. Jerzy Wilhelm po śmierci 
swoich stryjów Jerzego III Brzeskiego i 
Ludwika IV Legnickiego, w latach 1663 
- 1664, został jedynym spadkobiercą ojca 
w rozległym w dalszym ciągu księstwie 
legnicko - brzeskim. W związku z czym 
od młodych lat odbierać zaczął staranne 
wykształcenie. Nad jego wychowaniem 
czuwali marszałek legnickiego dworu 
Fryderyk Bohme, oraz lekarz Henryk 

Jerzy IV Wilhelm
– ostatni książę piastowski 

(źródło: Internet, pl. wikipedia. org.)

Zamek w Brzegu, to w jego murach mieszkał i zmarł ostatni męski potomek Piastów
(źródło: zbiory prywatne autora)

Mauzoleum Piastów Śląskich w Legnicy -  postacie ostatnich Piastów Śląskich z linii legnicko - brzeskiej od lewej: 
matka ostatnich Piastów Ludwika Anhalcka, ojciec Chrystian oraz ich dzieci, syn Jerzy IV Wilhelm i córka Karolina Piastówna

(źródło: zbiory prywatne autora)

Jeżeli któregoś z czytelników szczególnie zainteresował temat i chciałby 
dowiedzieć się więcej o Jerzym IV Wilhelmie lub o innych Piastach Śląskich, 

polecam moją książkę „Biografia Piastów Śląskich – 
dzieje zapomnianych książąt” 

(źródło: zbiory prywatne autora)

Z ogromną radością informujemy, 
że nasz redakcyjny kolega Krzysztof 
Tadeusz Kowsz wydał kolejną książkę 
historyczną. Książka pt. „Wędrowanie 
szlakiem słynnych postaci – znowu w 
pogoni za przygodą ”, jest suplementem 
do jedenastu poprzednich tomów. W 
dodatkowym dwunastym tomie, znajdują 
się 145 nowych postaci z którymi m. in. 
zetknął się w czasie swoich trzech wycie-
czek: do Jeleniej Góry i okolic, do Go-
rzowa Wielkopolskiego i województwa 
zachodniopomorskiego, oraz z wycieczki 
do Czech. Podczas wycieczki do Jeleniej 
Góry i okolic zetknął się z następującymi 
postaciami: Stefana Paula Andresa – 
niemieckiego pisarza realistycznego, 
Georga Bidwella - brytyjskiego powie-
ściopisarza historycznego, Rosalie von 
Bonin - dzielnej bolesławianki, Adolfa 
Dresslera - niemieckiego malarza pej-
zażysty, Heinricha Fullnera - założy-
ciela Fabryki Maszyn Papierniczych w 
Cieplicach Zdroju, Pankracego Geiera 
-  autora pierwszego poematu o Śląsku, 
Józefa Gielniaka - wybitnego artysty, 
Romana Hryciowa -  polskiego artysty 
– fotografa, Johanna Joppe - najsłyn-
niejszego bolesławieckiego garncarza, 
Jana Kalasancjusza - założyciela Zakonu 
Pijarów, Gustava Wilhelma Körbera - 
słynnego lichnologa, Jana Matejki - naj-
słynniejszego malarza historycznego, ks. 
Mariana Matuli -  znanego duszpasterza z 
Jagniątkowa, Augusta Meitzena - przed-
wojennego Burmistrza Jeleniej Góry, 
Hermanna Muellera - twórcy pierwszej 
gazety farmaceutycznej, Kazimierza 
Ołdakowskiego - Dyrektora Fabryki 
Broni w Radomiu, Elizy Radziwiłłównej 
- narzeczonej Wilhelma I Hohenzollerna, 
Hanny Reitsch - pilotki doświadczalnej 
III Rzeszy, Hugo Seydela - założyciela 
Muzeum Karkonoskiego, Berharda 
Schaffgotscha - rycerza zamordowanego 
przez swojego giermka, Jana Bogumiła 
Sokołowskiego - polskiego ornitologa, 
Melitty Schenk von Stauffenberg - ka-
pitan lotnictwa wojskowego, Józefa 
Sykulskiego - popularyzatora legend 
dolnośląskich i karkonoskich, Doroty 
Szelągowskiej - polskiej projektantki 
wnętrz, Elżbiety Śnieżkowskiej – Bielak 
- jeleniogórskiej pisarki, Adama Christia-
na Thebesiusa - niemieckiego anatoma, 
Ryszarda Tomczyka - bolesławieckiego 
boksera.
 Podczas wycieczki do Gorzowa Wielko-
polskiego i do województwa zachodnio-
pomorskiego zetknął się z następującymi 
postaciami: Maxa Bahra - gorzowskiego 
fabrykanta, Gottfrieda Benna - nie-
mieckiego lekarza i pisarza, Gottfrieda 
Bernhardy - gorzowskiego filologa i 
historyka literatury, Paula Biensa - histo-
ryka powiatu myśliborskiego, Zdzisława 
Bogusza - polskiego długodystansowca 
i olimpijczyka, Herosa von Borcke - 
żołnierza wojsk Konfederacji, Piotra 
Borkowskiego - gorzowskiego dyry-
genta, Egometa Brahtza - założyciela 
Towarzystwa Upiększania Miasta, ks. 
Edwarda Cegły - myśliborskiego dusz-
pasterza, Andrzeja Chmielewskiego -  
wicewojewody zachodniopomorskiego, 
Steponasa Dariusa - litewskiego lotnika, 
Antoniego Dobrowolskiego -  najstarsze-
go ocalałego więźnia Auschwitz, Stefana 

Flukowskiego - poety i dramatopisarza,  
Otto Franza Gensichena -  niemieckiego 
dramatopisarza i publicysty, Hermanna 
Göringa - najważniejszego działacza 
hitlerowskich Niemiec, Jana Grabow-
skiego – znanego polskiego żużlowca, 
Friedricha Augusta Handtmana - nie-
mieckiego zbieracza legend, Hermanna 
Kennemanna – Klenki -  jednego z 
twórców „Hakaty”, Victora Klempe-
rera – historyka literatury francuskiej, 
Christiana Kocha - niemieckiego praw-
nika i filantropa, Jana Korcza - słynnego 
gorzowskiego pejzażysty, Bolesława 
Kowalskiego - znanego gorzowskiego 
malarza, Emanuela Laskera - arcymistrza 
szachowego, Feliksa Lorka - działacza 
komunistycznego, Janiny Łukasiak - 
wielkiego przyjaciela zwierząt, Jana 
Marandy - pomysłodawcy Geoparku 
„Kraina Lodowcowa nad Odrą” w Mo-
ryniu, Alfredy Markowskiej - słynnej 
„Babci Nonci”,  Mieszka I - pierwszego 
władcy państwa polskiego, Leonida Mo-
lodozhanyna - znanego kanadyjskiego 
rzeźbiarza, prof. Leszka Mroziewicza 
- myśliborskiego historyka, Oskara von 
Ostena – Warnitza - pruskiego konser-
watywnego polityka, Roberta Ostol-
skiego - polskiego aktora filmowego, 
Ewy Ostrowskiej -  polskiej pisarki i 
dziennikarki, Czesława Paśnika - bar-
lińskiego regionalisty i kolekcjonera, 
prof. Eugeniusza Piaseckiego – teoretyka 
wychowania fizycznego, gen. Stanisława 
Popławskiego - dowódcy I Armii Wojska 
Polskiego, Heinricha Pudora - pioniera 
kultury nudystów w Niemczech, Marka 
Ragusa -  lubuskiego maratończyka, 
Carla Wernera Reinholda - niemieckiego 
pisarza i kronikarza, Paula Schulze – 
Berghofa - niemieckiego pisarza, Broni-
sława Słomki -  pisarza i dziennikarza, ks. 
Stanisława Stępnia - bezkompromisowe-
go duszpasterza ze Strzelc Krajeńskich.
 Natomiast podczas wycieczki lipcowej 
do Czech zetknął się z następującymi 
postaciami: Marii Baborovej – Čiha-
kovej - miłośniczki botaniki i zoologii, 
Aloisa Boudy - czeskiego malarza, Josefa 
Brauna – kutnohorskiego pisarza, Josefa 
Broža - pisarza i poety z Czeskiego Raju, 
Wallaca Hume Carothersa - wynalazcy 
nylonu, Matouša Cháry - przywódcy 
buntów chłopskich, Michala Černika - 
znanego czeskiego pisarza dla dzieci, 
Jaroslava Dvořáka - członka czechosło-
wackiego Ruchu Oporu, Jiříego Filípka 
- czeskiego ilustratora komiksów, Karela 
Gotta -  najsłynniejszego czeskiego pio-
senkarza, Stauarta Hampla - filmowego 
astrologa, Josefa Hettesa - założyciela 
Stowarzyszenia Plastyków „Manes”, 
Jindřicha Hilčra - czeskiego poety i pi-
sarza, Ilji Hylasa - Dyrektora Akademii 
Sztuk Scenicznych w Ostrawie, Hynka 
Ptáčka z Pirkštejnu - hetmana wojen 
husyckich, Karola Jonáša -  konsula Au-
stro – Węgierskiego w USA, Franciszka 
Kinskiego - Naczelnego Łowczego 

Królestwa Czeskiego, Vaclava Klicpery - 
czeskiego pisarza i dramaturga, Jaroslava 
Krála - czeskiego kubistycznego malarza, 
Josefa Lady – czeskiego ilustratora i 
karykaturzysty, Henrygo Johna Lawsona 
- pioniera przemysłu motoryzacyjnego, 
Adolfa Gustava Lindnera - słynnego 
czeskiego pedagoga, Hansa Lipperheya 
- wynalazcy teleskopu, Karla Loewenste-
ina – właściciela Cukrowni w Syrovátce, 
Jiříego Loudy -  czeskiego heraldyka i 
weksykologa, Jana Malata -  czeskiego 
kompozytora, Františka Malkovskie-
go - czeskiego tancerza i choreografa, 
Franciszka Matejki -  nauczyciela mu-
zyki i guwernera, Hugo Meisela - wy-
nalazcy nowoczesnego footballu, Jana 
Nepomuka Nerudy - czeskiego poety 
i pisarza, Eduarda Petiski - znanego 
czeskiego pisarza, Tomáša Pilařa - cze-
skiego malarza abstrakcjonisty, Karela 
Pippicha -  założyciela chrudimskiego 
„Sokoła”, Gabrieli Preissovej – czeskiej 
dramatopisarki, Św. Prokopa z Sazavy 
-  założyciela pierwszego klasztoru be-
nedyktynów w Czechach, Jesse Wilforda 
Reno - wynalazcy ruchomych schodów, 
Josefa Ludwiga Ressela -  wynalazcy 
śruby napędowej statku, Karela Řzepy 
- czeskiego architekta modernistycz-
nego, Zdenka Smetany - czeskiego 
scenarzysty i reżysera dobranocek, Jiřígo 
Sováka - legendarnego czeskiego aktora 
filmowego, Tomáša Svobody - czeskiego 
bohaterskiego leśnika, Zdenka Šimka 
-  cyrkowego tresera zwierząt, Tavika 
Františka Šimona - czeskiego malarza 
– akwaforysty, Vaclava Špáli - znanego 
czeskiego malarza, Josefa Kajetana Tyla 
- autora czeskiego hymnu, Jana Bedricha 
Vejrycha - czeskiego neorenesansowego 
architekta, Josefa Volmana - czeskiego 
przemysłowca, Jaroslava Vrchlickiego 
-  czeskiego poety i dramaturga (oczy-
wiście są to nie wszystkie postacie z 
wycieczki do Czech, pozostałe postacie 
z którymi zetknął się w Czechach zostaną 
opisane w 13 Tomie). Władimir Iljicz 
Uljanow powiedział kiedyś: „Teoria 
bez praktyki jest martwa, a praktyka 
bez teorii jest ślepa.” Dlatego w książce 
oprócz ciekawych biografii zamieścił 
ponad siedemset zdjęć z miejsc, które 
związane są z daną postacią.

Redakcja

Okładka najnowszej książki 
Krzysztofa Tadeusza Kowsza 

pt. „Wędrowanie szlakiem słynnych 
postaci –  znowu w pogoni za 

przygodą”

Martini. Dobrze zapowiadające się rządy 
Jerzego Wilhelma przerwał nagły zgon 
księcia. Do śmierci księcia przyczyniło 
się polowanie w dzień św. Huberta. Tak 
mówi jedna z wersji. Panował przeraźliwy 
ziąb, książę dostał wysokiej gorączki, a 
nocując w wiejskiej chacie, zaraził się 
ospą. Według innej wersji został otruty. 
Komu mógł narazić się piętnastoletni 
Jerzy Wilhelm? Jeszcze niewiele zdążył 
dokonać. Otóż zdążył. Upełnoletniony 
przez cesarza jako dwunastolatek objął 
rządy. Z relacji kronikarskich wynika, 
że zapowiadał się znakomicie. Uczył się 
filozofii, retoryki, jazdy końskiej, fech-
tunku, tańca i języków. Płynnie władał 
sześcioma językami. Podczas pobytu na 
cesarskim dworze ambasadorzy hiszpań-
scy, ze względu na to, że był kalwinem, 
podchwytliwie go dopytywali, kto jest 
ważniejszy, cesarz czy Bóg, a on płynnie 
odpowiadał w ich języku. Miał „piękne 
oblicze, harmonijną budowę, ujmujący 
sposób bycia”, był zapalonym myśliwym 
i twórcą najstarszego orderu myśliwskie-
go w Europie. Próbował przeprowadzić 
reformy administracyjno - gospodarcze 
na terenie księstwa brzesko – legnicko - 
wołowskiego. Niestety, nie zdążył. Książę 
Jerzy IV Wilhelm zmarł na zamku w 
Brzegu 21 listopada 1675 roku. Książę zo-
stał pochowany w kościele Świętego Jana 
w Legnicy. Księstwo legnicko - brzeskie 
wobec śmierci ostatniego Piastowicza 
stało się częścią domeny cesarskiej. 
Barokowe Mauzoleum Piastów Śląskich 
przy kościele św. Jana Chrzciciela w 
Legnicy, ma upamiętnić ród Piastów, z 
powodu skromnych funduszy, umiejsco-
wione zostało w prezbiterium kościoła. 
Prace budowlane prowadzone były we-
dług projektu włoskiego budowniczego 
Carlo Rossiego. Mauzoleum Piastów 
było pierwszą barokową kaplicą na 
Śląsku. Powstało na planie koła, z pię-
cioma wnękami wbudowanymi między 
przypory, całość przykrywała kopuła. Ka-
plica przetrwała gruntowną przebudowę 
kościoła św. Jana w latach 1714 - 1727, 
była  poddawana renowacji m.in. w 1819 
roku kiedy zamalowano uszkodzone 
freski. W latach 1899 - 1906 dokonano 
rekonstrukcji inskrypcji oraz malowideł. 
Do najcenniejszych dzieł sztuki należą 
sarkofagi Jerzego IV Wilhelma, jego 
rodziców oraz tablica fundacyjna, na 
której widnieje tekst poety Daniela Caspra 
von Lohensleina. Głównym akcentem 
wnętrza, są cztery monumentalne posągi, 
wiodące między sobą specyficzny dialog. 
Oto księżna Ludwika Anhalcka zwraca 
się do męża Chrystiana „O jakżem nie-

szczęśliwa w swej samotności”. On ją 
pociesza „Czyż nie pomnisz na swego 
syna?”. Rodzicielskiej rozmowie bacznie 
przysłuchuje się książę Jerzy IV Wilhelm, 
powiadając „Oto ja wkrótce odejdę”. 
Jego siostra Karolina Piastówna, słysząc 
te słowa rzeczone przez brata, z bólem 
woła do matki „Gdzie są nasze nadzieje! 
”. W dialogu tym zawiera się tragedia 
schodzącej dynastii, które niegdysiejsza 
sławę i potęgę wyrażają malowidła pokry-
wające legnickie Monumentum Piasteum.  
Ośrodkiem kompozycji w kopule jest 
malowidło wyobrażające Heliosa, który 
na niebie napotkał złowróżbny gwiazdo-
zbiór Raka. Napis umieszczony przy bogu 
Słońca brzmi „Domy królewskie upadają, 
gwiazdy w pył się obracają, dziwisz się, 
nawet biegowi słońca kres naznaczono” 
Wokół tej kompozycji umieszczono sce-
ny z  najstarszych dziejów Polski, obok 
drugi cykl z historii Śląska. Legnickie 
Mauzoleum już w 1679 roku przybrało 
pompatyczne miano Monumentum Pia-
steum, jest nie tylko nekropolią ostatnich 
Piastów z linii brzesko - legnickiej, lecz 
przede wszystkim pomnikiem dyna-
stycznym całej piastowskiej familii. Jest 
przykładem nieustanych patriotycznych 
związków Piastów Śląskich z macierzą.  
Jeżeli któregoś z czytelników szczególnie 
zainteresował temat i chciałby dowiedzieć 
się więcej o Jerzym IV Wilhelmie lub o 
innych Piastach Śląskich, polecam moją 
książkę „Biografia Piastów Śląskich – 
dzieje zapomnianych książąt”. W książce 
tej starałem się usystematyzować wszyst-
kie linie piastowskie na Dolnym i Górnym 
Śląsku od czasów rozbicia dzielnicowego, 
aż do śmierci ostatniego męskiego potom-
ka z dynastii piastowskiej, przedstawiając 
chronologiczne wszystkich książąt na 
Ziemi Śląskiej. „Biografia Piastów Ślą-
skich - Dzieje zapomnianych książąt” jest 
najdłuższą moją książką. Będzie ona dla 
czytelników próbą cierpliwości i wytrwa-
łości, ponieważ zawiera prawie 700 stron. 
Odpowiadając kiedyś na pytanie, jaki cel 
mi przyświecał przy pisaniu tej książki, 
powiedziałem: „Zamierzałem napisać 
całą historię dynastii Piastów Śląskich 
od czasów rozbicia dzielnicowego, aż do 
ostatniego potomka dynastii”. Głównym 
jednak celem, który mi przyświecał, było 
wypełnienie luk, których nie starali się 
wypełnić inni historycy. Trudom pisania 
towarzyszyła mi wielka  satysfakcja we-
wnętrzna. Chciałbym, aby podobne uczu-
cie stało się udziałem moich czytelników.

Krzysztof Kowsz

Sprostowanie
Nieadekwatne jest zdjęcie do podpisu w artykule pt. „Śladami założyciela fabryki maszyn 
rolniczych w Jasieniu - Theodora Flöthhera”, opublikowanym w październikowym  Ma-
gazynie Lubskim Nr 10(381). Na fotografii nie widnieje wizerunek obecnego właściciela 
fabryki - Wolfganga Felgenhauera, lecz jego ojciec - Edward Felgenhauer. Za pomyłkę 
przepraszamy.

red.
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Powiatowe Igrzyska 
Młodzieży w Szachach 
odbyły się 28 
października w Lubskim 
Domu Kultury. 

W kategorii IGRZYSZKA DZIECI 
zawodnicy ze Społecznej Szkoły 
Podstawowej w Żarach dominowali 
w zawodach, wygrywając 7 spotkań 
i jedno remisując. Patryk Lisik, Jan 

Buca, Witold Grabowski i Lena 
Szymonowicz, łącznie oddali tylko 
3 małe punkty, całkowicie zasłużenie 
zdobywając złote medale.
Na drugim miejscu (również premio-
wanym awansem na zawody woje-
wódzkie) znalazła się Niepubliczna 
Szkoła Podstawowa w Mierkowie. 
Do sukcesu drużynę poprowadził 
rewelacyjnie grający Franciszek Mil-
czanowski, który wygrał wszystkie 8 

partii, grając na I szachownicy. Michał 
Kosowicz i Lena Uliasz zdobyli po 
5 punktów (odpowiednio na II i IV 
szachownicy). Z kolei Szymon To-
miałowicz dorzucił do puli 3 punkty.
Współorganizatorami imprezy byli: 
Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski, 
OSiR, B-CK im. Jana Raka i oczywi-
ście Lubski Klub Szachowy CAISSA. 

MS

 LUDZIE,  WYDARZENIA /  SPORT  SPORT 

POWIATOWE 
IGRZYSKA MŁODZIEŻY 
W SZACHACH

Szachiści z Mierkowa nie po raz pierwszy pokazali klasę

W czwartek 27 października odbył 
się finał play-off Stowarzyszenia Te-
nisa Ziemnego NET Lubsko. W finale 
zagrali: Grzegorz Łokaj vs. Grzegorz 

Nadriczny. Ostatecznie wygrał Grze-
gorz G. Nadriczny 6:1 6:4.

*
W Żarach w dniu 5 listopada odbył się 

turniej deblowy. Ekipa z Lubska zajęła 
pierwsze miejsce w składzie Zdzisław 
Krzywiecki i Grzegorz Łokaj.

Nasi znowu górą!

Z TENISOWYCH 
KORTÓW

W Międzynarodowym Turnieju Za-
paśniczym im. Józefa Moczyńskiego 
wzięło udział 180 zawodników z 26 
klubów, w tym z Ukrainy, Holandii 

i Hiszpanii. Złoty medal wywalczył 
Artem Maslow, Mateusz Kaszkur i 
Dawid Sazanskyi. Srebrny zdobył 
Aleksander Wrona. Medal brązowy 

Hubert Słomian. Oliwier Mech i Jan 
Kiełek uplasowali się na 5 m.

ZAPAŚNICZE 
SUKCESY

Nasi zapaśnicy osiągają kolejne sukcesy

Miło nam poinformować, że w naszym 
mieście powstała nowa sekcja tenisa 
stołowego, która  funkcjonuje od wrze-
śnia bieżącego roku pod nazwą MLKS 
Budowlani Lubsko. Mimo, iż klub istnieje 
od niedawna ma już kilka sukcesów na 
swoim koncie. Otóż Budowlani Lubsko 
biorą udział w rozgrywkach V Ligi 
południowej mężczyzn i po 6 kolejkach 
zajmują I miejsce w tabeli. Dotychczas 
Budowlani  pokonali drużyny: ZKS VI 
Drzonków, ZORZA Mozów, PRUS II 
Żary, UCZNIAK II Szprotawa, UKS 
DZIESIĄTKA III Nowa Sól i UKTS 
Olimpia Lubsko. Jak na reaktywację klu-
bu jest to bardzo dobry, a wręcz fenome-
nalny wynik. Warto wspomnieć, że klub 
MLKS Budowlani Lubsko w przeszłości 
odnosił duże sukcesy zarówno w grze in-
dywidualnej zawodników, jak również w 
grach drużynowych oraz ligowych, kobiet 
i mężczyzn. Po latach przerwy się odbu-

dowuje. Obecnie drużynę reprezentują: 
prezes Jan Deka, Paulina Wojtkowiak, 
Sandra Franczak, Dominika Magdziarz, 
Artur Skrzypczak, Dariusz Musielak, 
Zdzisław Krzywiecki oraz 
Stanisław Malinowski. Pau-
lina Wojtkowiak

*
W niedzielę 16 października 
w Nowogrodzie Bobrzańskim 
odbył się "Deblowy Turniej 
Bobra" w tenisie stołowym w 
którym uczestniczyło 25 par 
w 3 kategoriach: amatorzy, 
V liga, IV liga. Klub MLKS 
Budowlani Lubsko reprezen-
towała jedna para deblowa 
Paulina Wojtkowiak i Sandra 
Franczak. Nasze dziewczyny 
zagrały w kategorii V liga i po 
6 zwycięskich meczach zajęły 
I miejsce, nie przegrywając 

ani jednej gry. 12 listopada Budowlani 
pokonali w derbach Lubska zespół UKTS 
Olimpia wynikiem 8:0. Gratulujemy

Red.

PINGPONGOWE 
WIEŚCI

Artur Skrzypczak, Sandra Franczak, Paulina Wojtkowiak, Dariusz Musielak oraz Jan Deka

Sandra Franczak i Paulina Wojtkowiak

Czasami niemożliwe, staje się moż-
liwe. 11 listopada, nasza drużyna 
młodzików MLKS Budowlani I 
Lubsko po bardzo emocjonującym 
meczu, gdzie przegrywała już 0:3 z 
drużyną Promienia II Żary, ostatecznie 
odwróciła losy spotkania wygrywając 
4:3, gwarantując sobie jednocześnie 
awans do I ligi wojewódzkiej, nie 

przegrywając w całej lidze żadnego 
meczu. BRAWO!

*
Nasza drużyna Budowlani Lubsko 
zremisowała 12 listopada z zespołem 
Ilanka Rzepin 2:2 (1:2). Bramki dla 
naszych zdobyli: Romanowski 45', 
Siwik 90'. Gratki!

MS

BUDOWLANI 
GRAJĄ

Na Karasiu 16 października w spła-
wikowych zawodach wędkarskich 
uczestniczyło 8 juniorów i 14 senio-
rów. Najlepszy wynik w juniorach 
uzyskał Krzysztof Ksiuk przed Jasiem 
Bergerem, Klaudią Szczerbatą, Mi-
kołajem Marciniakiem, 
Alanem Jarosławskim 
i Szymonem Tomia-
łowiczem (ex equo 5 
miejsce), Mikołajem 
Fabiańczykiem i Kac-
prem Drachalem. Wy-
niki pierwszej szóstki w 
seniorach: 1. Zbigniew 
Wojtasik, 2. Krystian 
Kowalczyk, 3. Łukasz 
Bober,  4.  Grzegorz 
Rutkowski, 5. Oskar 
Bojkowski, 6. Dariusz 
Burdan. Siódme miejsce 
zajęła Honorata Rut-
kowska, ósme Michał 
Małyszko, dziewiąte 
Monika Ksiuk, dziesiąte 
Józef Stróż, jedenaste 
Bogumiła Łukasiewicz, 
dwunaste Robert Ku-
charski, trzynaste Zdzi-
sław Józefowicz i czter-
naste Andrzej Fedyszyn. 
Gratulujemy! Podczas 
podliczania wyników 
odbyły się krótkie ćwi-
czenia z metody spin-

ningowej. Po kilku rzutach Mikołaj 
złowił szczupaka, a kwadrans później 
Kacper wyholował drugiego. Ryby 
oczywiście wróciły do wody, a junio-
rzy szczęśliwi do domów. 

Red.

WĘDKARSKIE 
WIEŚCI

W działaniach koła bierze udział
coraz więcej młodych ludzi 

Pod skrzydłami
Łużyckiej
Euterpe

Pod skrzydłami Łużyckiej Euterpe
Kamila Borzych urodziła się 20 stycznia 
1990 roku w Kole Wielkopolskim. Pry-
watnie jest mamą wspaniałego dwuna-
stolatka. Ukończyła szkołę podstawową 
oraz gimnazjum w Brodach, następnie 
uczęszczała do Technikum Hotelarsko-
-Gastronomicznego w Zespole Szkół 
Technicznych w Lubsku. 
Interesuje się historią, podróżami, ale naj-
bardziej uwielbia czytać książki. Próbuje 
swych sił także w pisaniu, które jest spo-
sobem na wyciszenie się i odreagowanie 
od dnia codziennego. Inspiracją do pisania 
jest dla niej otaczająca nierzeczywistość, 
czyli - jak twierdzi - po prostu życie. Do 
niedawna jej wiersze leżały na dnie szu-
flady, opublikowane zostały dopiero w 
książce pt. „Co nam w duszy gra”, w której 
zebrane zostały utwory poetyckie miesz-
kańców gminy Brody. Jej marzeniem jest 
napisanie i wydanie autorskiej książki.

Tekst i fot.
Adam Bolesław Wierzbicki

Niezmienny

Gdy ktoś źle o Tobie mówi
Nie przejmuj się tymi słowami.
Ty wiesz najlepiej, co gra Ci w duszy
Jesteś człowiekiem wciąż takim samym.
Zawsze niezmiennie służysz pomocą
I dobrym słowem
I dobrą radą.
Miej wiarę w siebie, pomagaj innym
Nigdy bez winy nie czuj się winnym!
I nigdy nie zwątp w swe możliwości
A życie odwdzięczy się mnóstwe

Przyjaźni moc

Obierz w życiu jakiś cel
Przecież to tak proste.
Dąż do niego z całych sił
Nie poddawaj nigdy się
Nawet gdy nie wierzysz w siebie
Wsparcie we mnie masz-to wiesz.
Bo z przyjaźnią bywa tak
Że gdy kiepsko czujesz się
Podam rękę i pocieszę
Nie zawaham nigdy się!
I z pomocą przyjdę zawsze
Kiedy przyjdzie na to czas
Bo w przyjaźni wielka siła
Taka przyjaźń jest też w nas!

Dla synka

Mijają dni, godziny, minuty
Czas przez palce ucieka.
Lecz Ty dziecino nie bądź smutny
Bo wiele Cię w życiu szczęścia czeka.
Dorośniesz, lecz to wszystko w swoim czasie
Teraz jesteś jeszcze dzieckiem
I to miej na uwadze.
Bądź radosny i szczęśliwy
Zawsze uśmiech miej na twarzy
Dobre słowo dla każdego

Marzeniem Kamili Borzych jest 
wydanie autorskiej książki



Poziomo: 
1.	 Cel	 pielgrzymek	muzułmańskich,	7. 
Antrakt	w	teatrze,	8.	Zabobony,	przesądy,	
9.	 Podwodny	pocisk,	10.	 Janos,	 poeta	
węgierski,	11.	Rytm,	poczucie	umiaru,	14. 
Założenie,	 część	 twierdzenia,	17.	Rzeka	
w	azjatyckiej	 części	Rosji,	19.	 Filmowy	
pokaz,	20.	Preria,	trawiasta	równina,	21. 
Nicolaes	(zm.	1693),	22.	Imię	autorki	"Nad	
Niemnem",	23. Umowny	lub	rozpoznaw-
czy,	24.	Miasto	w	Serbii,	27.	Drewno	do	
budowy	żaglowców,	31.	Wierzeje	stodoły,	
32.	Żona	brata,	33.	Wysuszona	trawa,	34. 
W	XV-XIX	w.	podatek	akcyzowy	od	piwa,	
miodu	i	wódki,	35.	Więzienne	"firanki".

Pionowo: 
1.	Osoba	zmieniająca	miejsce	zamieszka-
nia,	2. Rozpruje	sejf,	3.	Fosforan	wapnia,	
składnik	nawozów	mineralnych,	4.	Maciej	
(1826-1905),	pisarz	i	publicysta	ludowy,	
5.	Pierwiastek	chemiczny,	6.	Turecki	kin-
dżał,	12.	Rozbiór	zdania	lub	badanie	krwi,	
13.	Abel,	holenderski	żeglarz,	15.	Słone	
jezioro	w	Rosji	na	nizinie	Nadkaspijskiej,	
16.	Punkt	widzenia,	18.	Przód	monety,	
23.	 Trofeum,	 łup,	25.	 Linia	wokół	niżu,	
26.	Mniej	niż	kolega,	28.	Uczony	badający	
reakcje	zwierząt	na	bodźce,	29.	Cytrynowy	
w	kuchni,	30.	Bon,	kupon.
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Litery z kratek ze strzałką wpisane 
w kolumnę obok krzyżówki dadzą 
rozwiązanie, które należy przesłać na 
adres redakcji do 30 listopada br.

Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 10 (381) 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:

Boczek i cebulę pokrój w kostkę. Następnie 
wytop boczek na patelni, dodaj cebulę i 
całość usmaż. Gdy składniki zrobią się 
rumiane, wlej mleko oraz śmietankę, 
przypraw wedle uznania.
Dynię obierz i pokrój w równe i cienkie 
plasterki. 
Na dno naczynia żaroodpornego wylej 

odrobinę wywaru. Ułóż jeden za drugim 
plastry dyni.
Zalej dynię ponownie warstwą wywaru 
i posyp startym serem. Czynność powtórz 
kilka razy, aż wypełnisz naczynie 
warstwami dyni i wywaru. 
Ostatnią warstwę zapiekanki powinien 
stanowić wywar zasypany serem. 
Zapiekankę piecz w 180 °C przez 20 minut. 
Smacznego:)

GALERIAGALERIA
JEDNEGO OBRAZUJEDNEGO OBRAZU

Składniki:
• dynia - 300 g
• boczek wędzony - 150 g
• cebula - 1 sztuka

• śmietanka - 200 ml
• mleko - 200 ml
• margaryna - 30 g
• żółty ser cheddar - 150 g
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PYSZNA DYNIA

 NA ROZGRZEWKĘ

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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W	przypadku	publikacji	listów	do	redakcji,	polemik	i	wszystkich	materiałów	nie	zamówionych	redakcja	zastrzega	sobie	prawo	do	skracania 
i	redagowania	bądź	nadawania	tytułów.
Magazyn Lubski dostępny jest w następujących punktach: ▪ Biblioteka	–	Centrum	Kultury,	pl.	Jana	Pawła	II	nr	1,	AL.	Wojska	Polskiego	2, 
▪	Księgarnia	ALP,	ul.	Krakowskie	Przedmieście	3,	▪	Sklep	Prasa	Chemia	Znicze,	ul.	Krakowskie	Przedmieście,	▪ Sklep	Lewiatan,	ul.	Poznańska, 
▪ Sklep	PSS	Społem,	ul.	Robotnicza	95,	 ▪ Sklep	PSS	Społem,	ul.	Robotnicza	2,	 ▪ Sklep	Żabka,	 ul.	 Chrobrego,	 ▪ sklep	Żabka,	 ul.	Reja, 
▪ Intermarche,	ul.	Reymonta,	 ▪ Market	ABC,	ul.	Przemysłowa,	 ▪ Telewizja	kablowa,	ul.	Norwida,	 ▪ Sklep	Chata	Polska,	ul.	Wrocławska, 
Sklep	Lewiatan	w	Górzynie,	▪ Biblioteka	w	jasieniu.
Nakład: 800	egzemplarzy.

KOMUNIKAT REDAKCJI
Aby usprawnić pracę, redakcja prosi o przesyłanie materiałów do publikowania wyłącznie na adres: ml@lubsko.pl. 
Sprawy organizacyjne dotyczące funkcjonowania ML należy przesyłać na adres: redaktor@lubsko.pl.

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.

Grupa plastyczna GAM-art
przedstawia obraz Doroty Nadricznej z serii

POLSKIE MADONNY - MADONNA KASZUBSKA


