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Choć we wsi Mokra, z powodu 
opadu deszczu, tego dnia było 
na prawdę mokro, wielka cho-
inka uginająca się pod cięża-
rem ozdób i ogień w kominku 

wprowadziły świą-
teczny nastrój wśród 
wszystkich, którzy 
tłumnie przybyli na 
imprezę mikołajko-
wą. Sołtys Mokrej 
Elżbieta Trzebińska 
przywitała wszyst-
kich gości, wśród 
których nie zabra-
kło również Burmi-
strza Lecha Jurkow-
skiego. Były gry i 
zabawy prowadzone 
przez animatorów 
z LDK, w których 
udział brały dzieci z 
rodzicami. Słodko-

ści na stołach 
p r z y c i ą g a ł y 
u c z e s t n i k ów 
zabawy. Jed-
nak te atrakcje 
były tylko po-
czątkiem. Po 
długim oczeki-
waniu, pojawił 
się ON - biała 
broda, czerwo-
ny strój i worek 
z prezentami 
– MIKOŁAJ. 
Pomimo tego, 
że tym razem 
wszedł drzwia-
mi, a nie ko-

minem, wzbudził spore zain-
teresowanie. Każde grzeczne 
dziecko miało okazje zamienić 
z nim kilka zdań. Odważniejsi 

decydowali się na zaśpiewanie 
piosenki. Nikt nie pozostał bez 
prezentu. Na zewnątrz czekała 
kolejna niespodzianka. Niebo 
rozświetlił blask sztucznych 
ogni. Huczny i świetlny pokaz 
z pewnością utkwi wszystkim 
w pamięci, co najmniej do Syl-
westrowej nocy. Sponsorami 

impre-
zy byli 
P G -
K i M 
L u b -
s k o , 
L W i K 
L u b -
s k o , 
LDK i 
f i r m a 
H o -
l u j e -
m y 2 4 .
c o m 
 
                                               
Red.

Mikołaj w Mokrej



312(37)/2017 Grudzień 2017



4 12(37)/2017 Grudzień 2017

kontakt
olbud.oleksinski@onet.pl

tel. 519 856 693

Firma oLBUD
usługi:
• prace ziemne 
• przyłącza wodno-kanalizacyjne 
• przydomowe oczyszczalnie 

usługi minikoparką:
• wykop pod fundament, sieci tel, oczka wodne 
• transport+wywrotka 3.5t

Radni w Lubsku, w środę 13 grudnia 
obniżyli sobie diety na 2018 rok.
Do tej pory diety radnych w Lubsku na-
leżały do najwyższych w powiecie. Do 
tego od 2008 roku obowiązuje uchwa-
ła, która zapewnia coroczną podwyżkę 
diet radnych, jeżeli rośnie płaca mini-
malna.
W 2017 roku lubscy radni otrzymali 
podwyżkę o 80 zł i ich diety wynosiły 

1500 zł miesięcznie. 
Żeby było ciekawiej uchwała sprzed 10 
lat nie przewiduje podwyżki diety dla 
przewodniczącego rady, który od lat ma 
dietę w wysokości 1800 zł. 
W 2015 roku pojawiła się inicjatywa 
obywatelska, żeby radni obniżyli sobie 
diety. Na liście pod takim apelem pod-
pisało się kilkaset osób. Niestety bez 
efektu.
W środę 13 grudnia radni, tylko w swo-
im gronie, dyskutowali na ten temat 
dwukrotnie.
- Inicjatywa pochodzi z dwóch klubów, 
zarówno „Dla dobra gminy Lubsko”, jak 
i „Radnych Niezależnych”. Wiemy w ja-
kiej jesteśmy sytuacji finansowej i jak 
mamy oszczędzać, to postanowiliśmy 

zacząć od siebie – opowiedział kulisy 
dyskusji przewodniczący rady Andrzej 
Tomiałowicz.
Pierwotnie w planie budżetu na 2018, 
na diety radnych zaplanowano 238 
tysięcy złotych. Radni zdecydowali o 
zmniejszeniu tej kwoty o 30 tysięcy, w 
efekcie czego dieta radnego zmniejszy 
się o 170 zł. 
- Zdecydowaliśmy także, że uchylimy 
uchwałę, która gwarantuje coroczny 

Diety radnych w dół! wzrost diet radnych – dodał A. Tomia-
łowicz.
W głosowaniu 14 radnych było za 
przyjęciem takiej propozycji. Od głosu 
wstrzymała się radna Zofia Zawiślak.
- Ja uważam, że zmniejszanie diet, krót-
ko przed wyborami, może być odebrane 

jako zabieg populistyczny. Można było 
to zrobić dwa lata temu, ale nie teraz, 
dlatego się wstrzymałam w głosowaniu 
– tłumaczy radna Zofia Zawiślak

TR

Wiemy w jakiej jesteśmy sytuacji finansowej i jak mamy oszczędzać, to postanowili-
śmy zacząć od siebie – opowiedział kulisy dyskusji przewodniczący rady 

Andrzej Tomiałowicz.
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Bez lekarza w karet-
ce i bez lekarza w nocy.  
Takimi zagrożeniami zaj-
mowała się Komisja Bez-
pieczeństwa RM w Lubsku, 
na posiedzeniu 11 grudnia. 

Gościem komisji był Starosta 
Żarski, który poinformował, 
że w ostatni piątek wojewoda 
lubuski podjął decyzję, że od 
2018 w Lubsku nie będzie ka-
retki pogotowia z lekarzem.  
- Takie karetki będą w Gubinie i w 
Żarach, a w Lubsku maja być dwie 
karetki z ratownikami medycz-
nymi - wskazał Janusz Dudojć. 
Ta decyzja niesie dalsze kon-
sekwencje w postaci podsta-

wowej opieki zdrowotnej, w 
nocy i dni świątecznej, któ-
rą obecnie świadczą leka-
rze dyżurujący w pogotowiu.  
- Jakiś czas temu mówiłem, że 
nie ważne gdzie ma być po-

gotowie, tylko kto ma je pro-
wadzić i na jakich warun-
kach - akcentował J. Dudojć 
- wracając do planów lokaliza-
cji pogotowia w dawnym USC. 
Kolejne problemy wynikają z 
tego, że funkcjonujące na terenie 
Lubska pogotowie, jest częścią 

prywatnej spółki, która zgodnie 
z planowanymi zmianami w pra-
wie, nie będzie mogła świadczyć 
swoich usług, a mogą je świad-
czyć tylko podmioty publiczne.
W nocy bez lekarza w Lubsku 
- Już od października tego roku, 
w Lubsku, nie powinno być noc-
nej i świątecznej podstawowej 
opieki zdrowotnej, którą świad-
czą lekarze pogotowia. Był kon-
kurs na te usługi, ale nikt nie wy-
startował, z uwagi na zbyt niskie 
środki, oferowane przez NFZ i 
przez brak lekarzy na rynku. Ja, 
na prośbę Dyrektora Funduszu 
, zgodziłam się i do marca pro-
wadzę jeszcze POZ, ale to się 
nie da skalkulować i nie wiem 
co będzie po marcu - wskazała 
Kierownik Żarskiego Pogoto-
wia Krystyna Gretkierewicz.  
O działaniach w celu zapobie-
żenia zagrożeniom, poinformo-
wał starosta, wskazując, że wy-
stosował protest do wojewody, 
w sprawie likwidacji karetki z 
lekarzem w Lubsku. J. Dudojć 
zaproponował też, żeby gmi-
na rozważyła, zamiast lokować 
środki w budynek USC, np. za-
kup 51% akcji żarskiego pogo-
towia i wtedy będzie to spółka 
komunalna, która będzie mo-
gła starać się o kontrakt z NFZ. 
Pomysłu na lokalizację pogo-
towia w dawnym USC bro-
nił Wiceburmistrz Lubska. 
- Pan starosta cały czas kon-
frontuje obecną sytuację, z sytu-
acją kilka miesięcy temu, kiedy 

trwała dyskusja nad dalszymi 
losami budynku. Wtedy nie było 
pani Gretkierewicz i nie można 
było zadać pytania, które zadam 
teraz. Czy Pani oczekiwałaby 
poprawy warunków swojego 

funkcjonowania, oczywiście 
biorąc pod uwagę, że będzie 
Pani mogła dalej rozwijać dzia-
łalność - pytał Jerzy Wojnar. 
- Wiadomo, że każdy chciałby 
mieć lepsze warunki, ale pod-
stawą jest kontrakt i długość 

BEZ LEKARZA W KARETCE I BEZ LEKARZA W NOCY
jego trwania. Na tej podstawie 
można coś budować - odpo-
wiedziała kierownik pogotowia. 
Dyskusję podsumował 
Przewodniczący Komisji. 
- To, że w Lubsku będą dwie 

karetki z ratownikami, to jest 
europejski standard. Gorzej 
jeżeli zostaniemy bez lekarza 
POZ w nocy i w dni świąteczne 
– wskazał Robert Słowikowski. 
Ostatecznie radni razem z wła-
dzami gminy wypracowali sta-
nowisko, że gmina wystąpi z 
apelem, do NFZ, o to aby warun-
ki kontraktowania usług POZ w 
Lubsku, były na tyle atrakcyjne 
finansowo, żeby zapewnić nocną 
i świąteczną pomoc lekarską w 
Lubsku.

TR

Jakiś czas temu mówiłem, 
że nie ważne gdzie ma być pogoto-

wie, tylko kto ma je prowadzić 
i na jakich warunkach - akcentował 
Janusz Dudojć - wracając do planów 

lokalizacji pogotowia w dawnym 
USC.

Już od października tego roku, 
w Lubsku, nie powinno być nocnej 
i świątecznej podstawowej opieki 

zdrowotnej, którą świadczą lekarze 
pogotowia. Ja, na prośbę Dyrektora 
Funduszu , zgodziłam się i do marca 
prowadzę jeszcze POZ, ale to się nie 
da skalkulować i nie wiem co będzie 

po marcu - wskazała Kierownik 
Żarskiego Pogotowia Krystyna 

Gretkierewicz. 

Pan starosta cały czas konfrontuje 
obecną sytuację, z sytuacją kilka 

miesięcy temu, kiedy trwała 
dyskusja nad dalszymi losami 
budynku. Wtedy nie było pani 
Gretkierewicz i nie można było 

zadać pytania, które zadam teraz. 
Czy Pani oczekiwałaby poprawy 

warunków swojego funkcjonowa-
nia, oczywiście biorąc pod uwagę, 

że będzie Pani mogła dalej rozwijać 
działalność - pytał Jerzy Wojnar.

To, że w Lubsku będą dwie karetki 
z ratownikami, to jest europejski 

standard. Gorzej jeżeli zostaniemy bez 
lekarza POZ w nocy i w dni świąteczne 

– podsumował Robert Słowikowski. 
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TOMASZ APANOWICZ
PRAWDOPODOBNY KANDYDAT NA BURMISTRZA
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Grudzień to czas w którym odbywają się bardzo intensywne prace nad 
przyszłorocznym budżetem naszej gminy. O nich w późniejszym czasie.

Grudzień to szczególny czas - Świąt Bożego Narodzenia i sylwestrowych zabaw. 
Życzę Państwu radosnych, pogodnych, pełnych rodzinnego ciepła Świąt Narodzenia 

Pańskiego, przyjemnego świątecznego wypoczynku oraz szczęścia i sukcesów 
w całym Nowym Roku 2018.

Informuję również, że jak co roku, w okresie świątecznym, przy kościele w Górzynie 
zorganizowana będzie żywa szopka bożonarodzeniowa. Zapraszam wszystkich 

do jej odwiedzenia, a w szczególności zapraszam dzieci. 

Tomasz Apanowicz

W czwartek (08.12) odbyło się 
wspólne posiedzenie komisji i 
sesja Rady Miejskiej w Jasieniu.
Na komisji radni dyskutowali 
nad projektem budżetu Jasie-

nia na 2018 roku. Dochody 
zaplanowano na poziomie 27,4 
mln. zł, a wydatki na poziomie 
28,2 mln. zł. Deficyt wydatków 
w kwocie 740 tys. zł ma zostać 

pokryty z kredytów i pożyczek 
oraz wolnych środków gminy. 
W związku z deficytowym bu-
dżetem radni szukali oszczęd-
ności w wydatkach. Dyskusja 

dotyczyła likwidacji funduszu 
sołeckiego, ale zgodnie z prze-
pisami prawa, na dzień dzisiej-
szy radni mogą decydować o 
jego likwidacji dopiero w roku 
2019. Tak więc, w roku 2018 
budżet sołecki będzie obowią-
zywać i jest to kwota 218 tys. 
zł, podzielona na wsie, według 
liczby mieszkańców. Najwię-
cej, bo 20.3 tys. zł otrzyma 
sołectwo Budziechów, a naj-
mniej 8,8 tys. zł sołectwo Ja-
sionna.
Rady Józef Wiatr zgłosił pro-
pozycję zawieszenia, w 2018 
roku, Dni Jasienia. Ich koszt to 
90 tys. zł. W głosowaniu pro-
pozycja uzyskała akceptację 
radnych.
„Za” byli Zbigniew Walczak, 
Tadeusz Hoda, Elżbieta Waw-
rzyniak
Andrzej Jankowski, Małgorza-
ta Nowacka, Michał Rewaj
Joanna Tymofiejew, Artur Ro-

kicki, Agnieszka Żuława, Piotr 
Karalus, Józef Wiatr.
Przeciw: Sławomir Potaszyń-
ski, Zbigniew Kruszyński.
Wstrzymała się Danuta Rudni-
kowicz.
Na komisji nieobecny był rad-
ny Zbigniew Witkowski.
Po komisji odbyła się Sesja 
Rady Miejskiej, w czasie której 
Wiceburmistrz Jasienia Ka-
tarzyna Łuczyńska wniosła o 
podjęcie uchwały o likwidacji, 
od 30.06.2018 ZEASU-u, któ-
rego zadania przejmie referat 
w UM.
Uchwała została podjęta 9 gło-
sami za, a 5 radnych się wstrzy-
mało od głosu

Red.

WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI I SESJA 
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU
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W środę 20 grudnia 
Starosta Żarski 
otworzył nowy most w 
Grabkowie.
Nowy most 
zrealizowano w ramach 
projektu: „Rozbiórka 
i budowa mostu 

drogowego w ciągu 
dropi powiatowej nr 
1129F w miejscowości 
Grabków”.

Zakres prac obejmował między 
innymi roboty przygotowawcze: 
usunięcie drzew i krzewów, wy-
burzenie obiektów budowlanych i 

inżynierskich, rozbiórka elementów 
dróg i ulic.
W zakresie podbudowy, nawi-
erzchni i elementów ulic wykonano 
podbudowę z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie, 
podbudowę z betonu asfaltowego, 
ułożenie warstwy ścieralnej i ustawi-
enie krawężników betonowych 20 x 
30 x 100 cm.
Kolejny etap to fundamentowanie, 

zbrojenia i betonu, wykopy pod ławy 
w gruncie niespoistym,  wbicie pali 
prefabrykowanych, żelbetowych, 
wykonanie podpór betonowych i kap 
chodnikowych.
W zakresie izolacji, urządzeń 
dylatacyjnych i robót innych wyko-
nano izolację powłokowej asfalto-
wej i  nawierzchni, zamontowano 
barieroporęcze i umocniono koryto 
rzeki narzutem kamiennym.

Całkowita wartość inwestycji: 713 
tys. 878 zł, w tym wkład własny 
Powiatu Żarskiego: 486 tys. 214 zł, 
a kwota dofinansowania w ramach 
„Rezerwy subwencji ogólnej Mini-
sterstwa Finansów”:  208 tys. 600 zł
Wykonawcą inwestycji: Zielono-
górskie Przedsiębiorstwo Budowy 
Mostów „MOSTY” Sp. z o.o.

Stary most był w fatalnym stanie technicznym A tak wygląda nowy most w Grabkowie

Otwarcia mostu dokonał Starosta Żarski wraz z radnymi 
powiatowymi, Wiceburmistrz Lubska wraz z radnymi 
oraz mieszkańcy Grabkowa, na czele z sołtysem wsi

Jest nowy most

Kolejna strategiczna inwestycja za nami. Bardzo się cieszę, że udało się w 
terminie zbudować nowy most. Łatwo nie było, ponieważ najpierw trzeba było 

rozebrać stary most, uzyskać pozwolenia i wykonać wiele uzgodnień, żeby spełnić 
chociażby wymagania ministra, który byle czego nie finansuje. Dzięki współpracy 
z kolegami z rady znaleźliśmy środki na pokrycie dodatkowych wydatków, które 

pojawiły się już po przetargu. Most ma taką, a nie inną szerokość, ponieważ 
budowa szerszego wiązałaby się z ingerencją w prywatne działki mieszkańców. 

Jest on wystarczająca i dla mieszkańców i co nie mniej ważne dla służb 
ratunkowych i porządkowych. Most jest także wartością dodaną do przebudowy 

drogi w Górzynie. Dzięki temu, że jest to ciąg tej samej drogi zyskujemy 
dodatkowe punkty na dofinansowanie kolejnej inwestycji o wartości 3 mln. zł – 

podsumował Starosta Żarski Janusz Dudojć. ar
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Prawie o dwa miliony złotych zmniej-
szyli lubscy radni wydatki na 2018 
rok.
- Chcemy zaproponować oszczędności 
tak żeby budżet nie miał deficytu na 
poziomie 3 mln zł, ale nadwyżkę na po-
ziomie 2 mln. zł – zadeklarował radny 
Tomasz Apanowicz.
Na pierwszy ogień poszły progi zwal-
niające, które miały się pojawić na nowo 
remontowanych ulicach np. Gdańskiej.
- Wnoszę o zmniejszenie wydatków na 
progi zwalniające z 40 do 30 tys. zł – za-
proponował  radny Marcin Flies.
Koncepcji budowy progów bronił Na-
czelnik Wydziału Infrastruktury.
- Ja zakończą się remonty dróg, to po-
trzeba budowy progów pojawi się sama. 
To wynika ze specyfiki remontowanych 
ulic – przekonywał Kamil Zakrzewski, 
ale radni stosunkiem głosów 13:2 przy-
jęli propozycję radnego Fliesa.
Kolejne oszczędności dotknęły mundu-
rowych. Radni zdecydowali, że na na-
grody z okazji święta Policji wystarczy 3 
tys. zł, zamiast pierwotnie planowanych 
6 tys. zł.
O 10 tys. zł (z 90 na 80 tys. zł) radni 
zmniejszyli wydatki na promocję gmi-
ny.
Remizy nie będzie.
W przyszłorocznym budżecie okrągły 
milion zaplanowano na budowę remizy 
w Górzynie.
- Z bólem serca, ale tę budowę trzeba 
odłożyć na kolejne lata. Proponuję po-
zostawić 50 tys. zł tak, aby prace nad 
dokumentacją i adaptację projektu dalej 
trwały – zaproponował T. Apanowicz.
W głosowaniu 12 radnych było za wnio-

skiem. Przeciw byli radni Robert Słowi-
kowski, Marcin Flies i Karolina Białek.
Spore cięcia dotyczą rezerwy ogólnej, 

którą zmniejszono o 90 tys. zł, pozo-
stawiając 100 tys. zł.  Podobnie wyso-
kie cięcia dotyczyły rezerwy na zada-
nia współfinansowane ze środków UE. 
W budżecie gminy na ten cel zapisano 
pierwotnie 250 tys. zł, a radni zmniej-
szyli tę kwotę o 93 tys. zł. 

Następne oszczędności to wydatki na 
placówki zajmujące się opieką nad 
dziećmi, takie jak klub „Samosia” i 

„Bajkowa Zagroda”. Tu radni zdecydo-
wali o cięciach na kwotę 64 tys. zł, po-
zostawiając 80 tys. zł. 
Największe oszczędności dotyczą dzia-
łalności OSiR-u.
- Proponujemy obniżenie wydatków 
bieżących z kwoty 2, 4 mln zł o 80 tys. 
zł i wydatków inwestycyjnych z 305 tys. 
zł o 250 tys. zł – zaproponował radny 
Apanowicz.
„Swoich” pieniędzy próbowała bronić 
dyrektor OSiR.

- Mamy na utrzymaniu 6 obiektów. To 
kosztuje i te koszty nie maleją. W 2017 
roku zrobiliśmy dodatkowe boisko i 
trzeba je utrzymywać. Natomiast wy-
datki inwestycyjne to jedna z najważ-
niejszych pozycji w budżecie ośrodka. 
Z tej pozycji realizujemy wszystkie im-
prezy i turnieje – wskazała Maria Ła-
skarzewska.
Pytania radnych szły głębiej.
- Ale skąd wzrost wydatków bieżących 
o 662 tys. zł – dopytywał radny Apano-
wicz
Dyrektor OSiR wskazywała, że są to 
koszty wynikające ze wzrostu płacy mi-
nimalnej oraz odpraw dla pracowników 
odchodzących na emeryturę.
Argumenty szefowej OSiR-u nie prze-
konały radnych, którzy większością 
głosów „ucięli” 80 tys. zł, pozostawia-
jąc 2.358 mln zł, z wydatków bieżących 
OSiR i 250 tys. z wydatków inwestycyj-
nych, pozostawiając na nie 50 tys. zł. 
- Nas po prostu nie stać na takie wy-
datki – tłumaczył radny Apanowicz. W 
wyniku dokonanych przez nas cięć de-
ficyt zmniejszył się o 1,9 mln zł – dodał 
przewodniczący komisji budżetu. Ko-
lejne kroki to zwiększenie dochodów, 
w tym sprzedaż budynku byłego USC i 
terenu po dawnym PKS, co może nam 
dać ponad 2 mln zł – podsumował T. 
Apanowicz.
Radni zdecydowali, że sprzedażą mie-
nia zajmą się na kolejnym posiedzeniu 
komisji finansów i przed grudniową se-
sją Rady Miejskiej.

TR

Ostre cięcia w budżecie Lubska

Mamy na utrzymaniu 6 obiektów. 
To kosztuje i te koszty nie maleją. W 

2017 roku zrobiliśmy dodatkowe boisko 
i trzeba je utrzymywać. Natomiast wy-
datki inwestycyjne to jedna z najważ-
niejszych pozycji w budżecie ośrodka. 

Z tej pozycji realizujemy wszystkie 
imprezy i turnieje – wskazała Maria 

Łaskarzewska.

Chcemy zaproponować oszczędności tak 
żeby budżet nie miał deficytu na pozio-
mie 3 mln zł, ale nadwyżkę na poziomie 

2 mln. zł – zadeklarował radny 
Tomasz Apanowicz.
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W poniedziałek 18 
grudnia obradowała 
Komisja Finansów 
Rady Miejskiej w 
Lubsku. 
Radni kontynuowali 
dyskusję na 
temat budżetu, 
a dokładnie jak 
uchwalić budżet 
gminy bez 
subrogacji.

Skarbnik gminy opisała jak 
wygląda końcówka 2017 roku i 
które wydatki mogą przejść na ko-
lejny rok. Na tej liście jest remont 
ul. Gdańskiej, który jeszcze nie 
został zakończony, oraz remont 
ulicy Przemysłowej i Sybiraków, 
a także budowa świetlicy w Tymi-
enicach i oświetlenia na zalewie 
Karaś. 
- Pozostały też środki przez-
naczone m.in. na współpracę z 
powiatem żarskim (zgodnie z 
budżetem 2017 - 500 tys. zł), 
ponieważ nie zostały podpisane 
żadne umowy - wskazała Danuta 
Szewczyk, w odpowiedzi na py-
tanie przewodniczącego komisji 
Tomasza Apanowicza.
Radny Stefan Żyburt dopytywał 
ile dodatkowo zapłaciła gmina, w 
związku z tym, że odszkodowanie 
dla zwolnionego audytora Janus-
za Barana było wyegzekwowane 
przez komornika.
Po sprawdzeniu okazało się, że 
oprócz 15 tys. zł odszkodowania 
koszty dodatkowe to 4,6 tys. zł. (w 
tym komornik i koszty sądowe). 
Radni analizowali także wydatki 
zaplanowane w budżecie LDK 
na Dni Lubska 2018, a głównie 
umowy z trzema głównymi wy-
konawcami, pod kątem czy można 
je rozwiązać i w ten sposób 
zaoszczędzić na wydatkach. 
Z informacji odczytanej i przed-
stawionej przez Dyrektora LDK 
wynika, że zapisy 3 umów na 
łączną kwotę 98 tys. zł zawierają 
klauzulę, że w przypadku ich 
rozwiązania, należy zapłacić taką 
samą kwotę jak za występ.
Radni analizowali też, czy dobrym 
posunięciem był zakup, w całości 
ze środków budżetowych, bez do-
finansowania ze strony środków 
UE, rzutnika za ponad 80 tys. zł.
Dyrektor LDK i Skarbnik Gminy 
tłumaczyły, że w 2017 roku nie 
było żadnych projektów, z których 
można by uzyskać dofinansowa-
nie, a rzutnik służy mieszkańcom, 
którzy korzystają z darmowego 
kina.

da. W związku z tym jest bardzo 
duże zagrożenie, że budżet nie zo-
stanie wykonany – poinformował 
T. Apanowicz. Chodzi o to, że do 
dzisiaj mimo ogłoszonego przetar-
gu żaden bank nie złożył oferty na 
sfinansowanie subrogacji, a zain-
teresowanie taką usługą wyrażają 
parabanki, co oznacza jeszcze 
droższą ofertę i tym samym dalsze 
zwiększanie zadłużenia. O ewen-
tualnych zmianach w prawie nie 
rozmawialiśmy (zmiany prognozo-
wane przez skarbnika – przyt. red.) 
– dodał radny.
Warto przypomnieć, że zgodnie 
z wyliczeniami skarbnik gminy, 
przewidywany koszt subrogacji o 
wartości 30 mln. zł to 18 mln sa-
mych kosztów. Po odjęciu kredy-
tów, które dzięki temu zabiegowi 
gmina spłaci pozostaje 12 mln. zł 
kosztów, czyli do oddania będzie 
w sumie 42 mln. zł i to przy prze-
widywanej ofercie bankowej. Przy 
ofercie parabanków może być 
jeszcze drożej. 
Decyzję o tym, czy do przetargu 
dopuścić parabanki podejmuje 
burmistrz Lubska.
- Niebezpieczeństwo takiego 
rozwiązania widzi też RIO, któr-
ego pracownicy zapowiedzieli, 
że mają narzędzia służące do 
zablokowania ewentualnej de-
cyzji burmistrza o dopuszczeniu 
do przetargu parabanków. Jest to 
traktowane jako niegospodarność. 
My, jako radni, będziemy dalej 
pracować nad tym, żeby obniżyć 
deficyt gminy redukując wydatki 
np. wynagrodzenia w urzędzie. 
Drugi kierunek to zwiększanie 
dochodów poprzez sprzedaż mie-
nia komunalnego. Będziemy na 
ten temat rozmawiać w czasie, 
ostatniej w tym roku, komisji i 
sesji radny miejskiej 29 grudnia – 
podsumował T. Apanowicz.

TR

Budżet 2018
Kolejny temat to budżet 2018 roku. 
Po "cięciach" wydatków na ostatniej 
wspólnej komisji, deficyt budżetu 
spadł z 3 mln. zł do 800 tys. zł. 
Radni zaproponowali, żeby 
zwiększyć dochody i zrównoważyć 
budżet. Jako propozycje 
nieruchomości do sprzedaży 
powróciła sprawa byłego USC, te-
renu po PKS. Na ten temat radni 
będą rozmawiać na komisji i na sesji 
budżetowej 28.12.2018 r.
Natomiast wcześniej, bo już  na 20. 
12. 2017 r Burmistrz Lubska, Skarb-
nik oraz radni zostali zaproszeni 
do RIO na posiedzenie w sprawie 
budżetu Lubska. Jest to związane z 
przetargiem na subrogację.
- Nasz aprobant w RIO pytał, czy w 
naszym przetargu jest zastrzeżenie, 
że do subrogacji mogą przystąpić 

tylko banki, bez parabanków. Mamy 
takie zastrzeżenie, ale do dzisiaj 
żaden bank nie złożył oferty (ter-
min mija 15.01.2018 - przyt. red.) 
natomiast spływają zapytania od pa-
rabanków, które są zainteresowane. 
Decyzja o ich dopuszczeniu należy 
do Burmistrza - wskazała D. Szew-
czyk.
Skarbnik gminy przedstawiła też 
nową propozycję, które może 
pozwolić gminie "uciec od sub-
rogacji". Chodzi o to, że w nowym 

roku ma zacząć obowiązywać prawo, 
które pozwoli gminom na zaciąganie 
kredytów konsolidacyjnych, co jest 
dużo korzystniejsze od subrogacji 
i pozwala zachować dopuszczalny 
próg zadłużenia, określony w art. 243 
Ustawy o finansach publicznych. 
- Żeby do tego czasu nie uruchamiać 
subrogacji rozpoczęłam negocjacje 
z BOŚ Bankiem, w celu wydłużenia 
czasu spłat rat dotychczasowych kre-
dytów i mam wstępną akceptację na 
3 lata. Jeżeli te negocjacje zakończą 
się sukcesem i nowe prawo wejdzie 
w życie jest szansa na uniknięcie 
subrogacji - podsumowała Skarbnik 
Gminy.
Tym samym możliwe są 3 scenari-
usze. Pierwszy, taki jak przedstawiła 
Skarbnik Gminy, Drugi, to subrogacja 
z udziałem banku (o ile wpłynie ofer-
ta na ogłoszony przetarg) i trzeci to 
subrogacja z udziałem parabanku, 
jeżeli na taki ruch zdecyduje się 
włodarz gminy i takie rozwiązanie 
zaakceptuje RIO.
W przypadku niepowodzenia przed-
stawionych rozwiązań, jest realne 
zagrożenie, że budżet Lubska na roku 
2018 i następne uchwali RIO, w taki 
sposób aby gmina zmniejszyła swoje 
zadłużenie, kosztem inwestycji.
Rozprawa nad budżetem Lubska.
W środę 20 grudnia w Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej w Zielonej 
Górze z pracownikami Izby spotkał 
się Burmistrz i Skarbnik Lubska oraz 
radni Tomasz Apanowicz i Stefan 
Żyburt.
Co ciekawe jeszcze przed rozprawą 
w RIO, do gminy wpłynęła pozytyw-
na opinia właśnie RIO dotycząca pro-
pozycji budżetu na 2018, w kształcie 
zaproponowanym przez burmistrza, 
czyli z 3 milionowym deficytem i 
subrogacją.
- Pracownicy RIO przedstawili nam, 
że subrogacja to jest w istocie sprawy 
tylko restrukturyzacja zadłużenia, 
które w wyniku tego zabiegu nie spa-

UCIECZKA
SPOD KREDYTOWEJ
SZUBIENICY

Pracownicy RIO przedstawili nam, 
że subrogacja to jest w istocie 
sprawy tylko restrukturyzacja 

zadłużenia, które w wyniku tego 
zabiegu nie spada. W związku z 
tym jest bardzo duże zagrożenie, 
że budżet nie zostanie wykonany. 

My, jako radni, będziemy dalej 
pracować nad tym, żeby obniżyć 
deficyt gminy redukując wydatki 
np. wynagrodzenia w urzędzie. 
Drugi kierunek to zwiększanie 

dochodów poprzez sprzedaż mienia 
komunalnego. Będziemy na ten 

temat rozmawiać w czasie, ostatniej 
w tym roku, komisji i sesji radny 

miejskiej 29 grudnia – podsumował 
Tomasz Apanowicz.

Żeby  nie uruchamiać subrogacji 
rozpoczęłam negocjacje z BOŚ 

Bankiem, w celu wydłużenia 
czasu spłat rat dotychczasowych 

kredytów i mam wstępną 
akceptację na 3 lata. Jeżeli te 

negocjacje zakończą się sukcesem 
i nowe prawo wejdzie w życie jest 
szansa na uniknięcie subrogacji - 

wskazała Skarbnik Gminy.
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15.12 w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno Wycho-

wawczym uczniowie 
i nauczyciele przygoto-
wali jasełka dla senio-
rów. W przedstawieniu 

nie brakowało
 akcentów z bieżącej 

polityki.
- Chcieliśmy pokazać, że 
warto się dzielić władzą 
np. tak jak jest w przy-

padku funduszu 
obywatelskiego - 

poinformował autor
 jasełek Krzysztof 

Kasperski.
Były też świąteczne 

życzenia od Burmistrza 
Lubska, Przewodniczącej 
Rady Powiatu i Dyrekto-

ra SOSW oraz wspólny 
posiłek.

DZIECI SENIOROM 2017
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6 grudnia władze gminy zorganizowały 
dla naszych  mieszkańców jarmark 
świąteczny. Stragany rozlokowane na 
lubskim deptaku można było odwiedzać 
w godzinach od 12:00 do 18:00. Wielu 
mieszkańców naszej gminy skorzystało 
z okazji i przybyło pod miejski ratusz. 
W powietrzu mogliśmy poczuć zapach 
świąt: żywe choinki, gorącą czekoladę z 
cynamonem i skórką pomarańczy, cia-
sta i wiele, wiele innych. Każdy mógł 
nabyć dekoracje świąteczne zrobio-
ne przez lubskie szkoły oraz sołectwa 
z terenu gminy. Pieniądze zebrane ze 
sprzedaży trafią do naszych lokalnych 
szkół. Dla najmłodszych mieszkańców 
czekały gry i zabawy oraz oczywiście na 
koniec sam Święty Mikołaj! Mamy na-
dzieję, że jest to zapoczątkowanie tra-
dycji jarmarków w naszym mieście. Jest 
do doskonały pomysł na promocję re-
gionu, lokalnych wyrobów czy reklama 
dla szkół i ośrodków wychowawczych. 
Dobrze by było, aby kolejne jarmarki 
organizowane były w czasie weekendu, 
ponieważ umożliwiłoby to przybycie 
większej ilości ludzi, którzy nie  mogli 
przyjść ze względu na pracę. Warto po-
myśleć, również za tym aby jarmark od-
bywał się np. przykład w czasie dwóch 
dni. A magnesem na przyciągnięcie lu-
dzi mogła by być profesjonalna scena, 
na której zaprezentowałyby się lokalne 
grupy artystyczne  i gwiazda wieczoru. 
Podsumowując, można by rzec: „pierw-
sze koty za płoty”, rozumiemy, że zarów-
no dla gminy, szkół oraz mieszkańców 
jarmark był nowością, więc mądrzejsi 
o ten tegoroczny skorzystajmy z tego i 
zróbmy kolejny, bardziej rozbudowany. 
Mimo wszystko za inicjatywę i sam po-
mysł należy się szacunek i podziękowa-
nie dla władz miasta.

Bartosz Łapa

I Jarmark Świąteczny w Lubsku

9 grudnia na Świetlicy w Górzynie od-
były się jakże magiczne mikołajki dla 
najmłodszych mieszkańców sołectwa 
Górzyn. Dzieci na początku odwiedził 
prawdziwy magik, który zaczarował 
publiczność. Magia świąt unosiła się w 
powietrzu, a dzieci oczekiwały przez 
cały ten czas na przybycie Świętego Mi-
kołaja. Najmłodsi z Górzyna i okolic 
najwidoczniej musieli być w tym roku 
bardzo grzeczni, ponieważ przy pomo-
cy magicznych sztuczek do świetlicy 
przybyło trzech Mikołajów, którzy ob-
darowali wszystkie dzieci wspaniałymi 
prezentami. Tak dobrze imprezę przy-
gotowali: Rada Sołectwa Górzyn, Sto-
warzyszenie Sportowe KADO Górzyn 
oraz Koło Gospodyń Wiejskich. 

Bartosz Łapa

Magia Mikołajek w Górzynie
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8 grudnia br. o godz. 16:00 spora 
część mieszkańców naszego miasta 
zjawiła się w Lubskim Domu Kultu-
ry. Hol, kawiarnia, widownia oraz 
kulisy pękały w szwach. Wszystko 
za sprawą czwartego już charyta-
tywnego Koncertu Mikołajkowego 
„Święty Mikołaj jest w każdym z nas”, 
zorganizowanego przez Niepubliczną 
Szkołę Podstawową w Lubsku oraz 
Warsztaty Terapii Zajęciowej w 
Lubsku
Koncert rozpoczął się występami naj-
młodszych artystów – dzieci z lubskich 
przedszkoli oraz Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej - współorganizatora im-
prezy. Obecnością podczas imprezy 
zaszczycili wszystkich Starosta Powia-
tu Żarskiego– Janusz Dudojć,  Zastęp-
ca Burmistrza Lubska – Jerzy Wojnar,  
Ksiądz Proboszcz Marian Bumbul, Dy-
rektor PFRONU - Andrzej Gonia oraz 
dyrektorzy lubskich firm, instytucji i 
placówek oświatowych.
Uczestnicy koncertu mogli podziwiać 
występ zespołu tanecznego Patrycji 
Gabrysiak oraz szkoły tańca Artura 
Niezgody – wielokrotnego Mistrza Pol-
ski, instruktora i choreografa Mistrzów 
Polski w break dance, electro boogie i 
hip hop. Finałowy występ należał do 
podopiecznych Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Lubsku – beneficjentów 
akcji „Święty Mikołaj jest w każdym z 
nas”. To dla nich właśnie spora 
część lubskich serc drgnęła w 
szlachetnym porywie, a dłonie 
sięgnęły do portfeli.
Na przybyłych i gotowych 
wesprzeć WTZ w Lubsku 
czekało mnóstwo atrakcji. 
W holu dolnym LDK moż-
na było wziąć udział w loterii 
fantowej. Dary na loterię św. 
Mikołaja zostały zasponsoro-
wały lubskie firmy i instytucje, 
których nie sposób wymienić 
wszystkich. Obok znajdowa-
ło się stoisko ze świątecznymi 
prezentami (stroikami, 
bombkami, pierniczkami i 
kartkami). W kawiarni czekał 
na uczestników poczęstunek 
– pierogi i bigos, ciasto oraz 
kawa i herbata. W Holu gór-
nym znajdowały się stoiska 
dla najmłodszych: malowanie 
twarzy, zaplatanie kolorowych 
warkoczyków oraz pokazy 
sztuczek Fundacji Doktora 
Clowna.
Przygotowanie i przeprowa-
dzenie tej niecodziennej akcji 
nie byłoby możliwe bez zaan-
gażowania uczniów, rodziców 
i nauczycieli Niepublicznej 
Szkoły Podstawowej w Lub-
sku. To oni, z niebywałą mo-

tywacją, chęcią do działania i otwartym 
sercem, zajęli się organizacją koncertu. 
Ogromne podziękowania należą się 
również pracownikom Warsztatów 
Terapii Zajęciowej i Lubskiego Domu 
Kultury, którzy z równie dużym zapa-
łem starali się, aby impreza przyjęła tak 
bogatą oprawę. 
Koncert Mikołajkowy „Święty Mikołaj 

jest w każdym z nas” pokazał, jak wielkie 
serca mają mieszkańcy naszego miasta. 
Ogromna chęć pomocy potrzebującym 
połączyła w tym dniu wszystkich – 
przedstawicieli placówek oświatowych, 
parafii, instytucji państwowych, firm 
i osób prywatnych. W natłoku rozpo-
czętych już świątecznych przygotowań 
znaleźli oni czas dla drugiego czło-

„Święty Mikołaj jest w każdym z nas”

wieka i otworzyli się na jego potrzeby. 
Warto pomagać i nikogo nie trzeba o 
tym przekonywać, bo przecież „Święty 
Mikołaj jest w każdym z nas”.

Abram
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W sobotę (16.12) odbył się pierwszy Jarmark Bożonarodzeniowy w Jasieniu. Zgodnie z tradycją jarmark 
rozpoczął się od przybycia Św. Mikołaja i Śnieżynek, którymi byli pracownicy urzędu oraz Królowej Śniegu - 
w tej roli wystąpiła Wiceburmistrz Katarzyna Łuczyńska.Na stoiskach w centrum miasta można było kupić 
ozdoby i specjały świąteczne, wykonane przez uczniów i rodziców szkół z terenu gminy.
Na scenie samorządowcy zaśpiewali kolędę „Przybieżeli do Betlejem”. Były także życzenia świąteczne od Bur-

mistrza i Przewodniczącego 
Rady Miejskiej oraz Probosz-
cza i Przewodniczącej Rady 

Powiatu, a także wspólny 
opłatek i wigilijna kolacja.
Na scenie oprócz samo-
rządowców zaprezento-
wała się sekcja wokalna z 
MGOK w Jasieniu, zespół 
„Wicinianki” i zespół folk-
lorystyczny ze Zbąszynka.

Red.

JARMARK BOŻONARODZENIOWY 
I WIGILIA W JASIENIU
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Na zbliżające się Święta 
pragniemy złożyć życzenia 

przeżywania Bożego Narodzenia 
w zdrowiu, radości i ciepłej 

rodzinnej atmosferze. 
Kolejny zaś rok niech będzie 

czasem pokoju oraz realizacji 
osobistych zamierzeń. 

 
                Redakcja Przekroju Lokalnego
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