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Tel: 68 3722539
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formie wypalanej 

na desce lub w 
formie papierowej. 
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ul. Żelazna10 
cena15zl  kontakt tel 

501299827
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TYDZIEŃ SENIORA 
W JASIENIU

Od 6 do 14.10 w Jasieniu trwał „Polsko - Niemiecki Tydzień 
Seniora”. W ramach projektu spotkali się seniorzy z gminy 
Jasień i niemieckiej gminy Spreewald. Prowadzone były 
zajęcia z metamorfoz, których efekty zaprezentowano 
na portretach. Drugi rodzaj zajęć to rękodzieło. 
Zwieńczeniem tygodnia była prezentacja prac i bal. 
- To, że jesteśmy tutaj razem, to oznacza, że projekt wypalił, 
ale nie o projekt tu chodzi,tylko właśnie o to żeby razem 
ze sobą być - takie przesłanie skierował do uczestników 
projektu Burmistrz Jasienia Andrzej Kamyszek.
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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

„Promyczki” dobra
O tym, że warto być dobrym przeko-
nują innych uczniowie Niepublicznej 
Szkoły Podstawowej, działając w szkol-
nym wolontariacie. Działalność „Pro-
myczków” zainicjowała pani Ewa Zien-
kiewicz-Franczak - nauczycielka języka 
polskiego. Dzieci i młodzież mają już 
za sobą pierwsze charytatywne akcje - 
zbiórkę zniczy, karmy dla zwierząt ze 
schroniska oraz pomoc podopiecznym 
Powiatowego Domu Dziecka w Lubsku.
Rok szkolny 2017/2018 przebiega w 
NSP pod hasłem „Warto być dobrym” 
i właśnie tą dobrocią uczniowie dzielą 
się z tymi, którzy potrzebują jej najbar-
dziej.
„Mali kucharze w akcji”
6 listopada br. odbyły się pierwsze w 
tym roku szkolnym warsztaty kulinarne 
dla uczniów Niepublicznej Szkoły Pod-
stawowej. Zajęcia odbyły się w restaura-
cji „Duet”, a prowadził je jej szef kuchni. 
Zadaniem dzieci było wykonanie naj-
bardziej znanego dania kuchni włoskiej 
- pizzy. Uczniowie poznali tajne sekrety 
na doskonały smak potrawy. Najlepszą 
zabawą było wałkowanie ciasta i przeło-
żenie go do formy, co okazało się wcale 
niełatwym zadaniem. Warsztaty kuli-
narne połączone były z lekcją savoir-vi-
vre w restauracji.
„Święto Niepodległości”
10 listopada br. społeczność Niepu-

Co słychać w Niepublicznej Szkole Podstawowej 
              w Lubsku?

blicznej Szkoły Podstawowej świętowa-
ła 99. rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Uczniowie i nauczycie-
le spotkali się w auli szkolnej, w której 
obejrzeli krótki film upamiętniający 
wydarzenia z 11 listopada 1918 roku 
oraz odśpiewali przygotowane wcze-
śniej pieśni patriotyczne. 
Warto dodać, że NSP włączyło się w 
ogólnopolski projekt „Kartka dla Pol-
ski”, który polegał na pisaniu kartek 
pocztowych z podziękowaniami i ży-
czeniami dla naszej Ojczyzny.

Abram
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Jesteśmy w ślepej uliczce 
i dochodzimy do jej końca. 
To, że wypłaszczamy długi, 
to tylko przedłuża agonię – 
tak 65 milionowe zadłużenie 
Lubska podsumował, w czasie 
wspólnego posiedzenia 
komisji rady miejskiej, 
w piątek 3 listopada 
burmistrz Lech Jurkowski.

 
O zadłużeniu Lubsko, po raz pierwszy 
zrobiło się głośno jesienią 2013 roku, 
Wtedy zadłużenie sięgało 60 mln. zł. Sęk 
w tym, że co roku gmina, oprócz środków 
własnych, zaciąga nowe kredyty na spłatę 
kredytów i pożyczek z lat poprzednich, 
co pogłębia spiralę zadłużenia i na koniec 
2017 roku to już wartość 65 mln. zł.

Leasing na 30 milionów nie wypalił.
Panaceum na kłopoty gminy miał być 
leasing zwrotny, którego ofertę przed 
październikową sesją rady miejskiej 
przedstawił radnym i włodarzowi gminy 
Dyrektor BOŚ Banku.
- Główne zasady są takie, że gmina może 
sprzedać do banku swoje nieruchomości, 
a bank może je kupić, oferując maksymal-
nie 110% wartości nieruchomości (według 
wyceny). Do tego dochodzi dzierżawa 
gruntu, na której stoi nieruchomość. Gmina 
Lubsko ma odpowiedni rating finansowy, 
żeby przystąpić do leasingu. Jego zaletą 
jest to, że tą samą nieruchomość można 
oddawać w leasing kilka razy, VAT podlega 
odliczeniu, a rata leasingu jest wydatkiem 
bieżącym. Kwota uzyskana z leasingu nie 
obciąża wskaźnika zadłużenia finansów pu-
blicznych - przekonywał Jacek Pierzyński 
z BOŚ Banku. Przy takim leasingu są 
ograniczenia. Przedmiotem leasingu nie 
może być nieruchomość w trakcie trwania 
trwałości projektów unijnych, a w przypad-
ku nieruchomości pozostających pod nad-
zorem konserwatora zabytków, bank może 
wypłacić maksymalnie 50% wartości. Nie 
ma takiej możliwości, żeby inna osoba fi-
zyczna lub prawna oprócz gminy odkupiła, 
w czasie trwania leasingu, nieruchomość 
od banku - zapewniał, w odpowiedzi na py-
tania burmistrza i radnego Stefana Żyburta 
- J. Pierzyński. 
Dalsza dyskusja na ten temat odbyła się już 
na sesji. Radni, przed podjęciem decyzji 
chcieli poznać dokładne wyliczenia fin-
ansowe, związane z leasingiem zwrotnym 
oraz jakie nieruchomości mogą być jego 
przedmiotem. 
- Przedmiotem leasingu zwrotnego może 
być hala OSiR, która jest warta ok. 15 
mln zł, a w przyszłym roku LDK, w któr-
ym kończy się okres trwałości projektów 
unijnych - wartość ok. 12 mln. zł. Biorąc 
pod uwagę, że możemy otrzymać 110 % 
wartości, kwota 30 mln zł, leasingu jest 
możliwa. W pierwszej kolejności chce-
my spłacić w całości najdroższe kredyty - 
wskazał L. Jurkowski. 

To co miało być złotym środkiem, jeszcze 
w październiku, okazało się niewypałem 
w listopadzie.
- Jak leasing to tylko na halę sportową i to 
na wartość 10 mln. zł. Rocznie to byłoby 
1,88 mln. zł z podatkiem Vat, a przez 10 
lat spłacilibyśmy łącznie 14,8 mln. zł + 23 
% podatku Vat, który możemy odliczyć. 
Więcej w leasing nie możemy oddać, 
ponieważ grozi nam naruszenie równowagi 
budżetu pomiędzy dochodami, a wydatka-
mi bieżącymi – wskazała radnym skarbnik 
gminy Danuta Szewczyk. Okazało się, 
że leasing jest wydatkiem bieżącym, a w 
sytuacji lubskiego budżetu nie da się ściąć 

wydatków bieżących, rocznie, o 2 mln. zł. 
To jest niemożliwe – zaakcentowała skarb-
nik gminy. 

Subrogacja – czyli kredyt zamiast
kredytów. 
- Jedynym rozwiązaniem jest subrogacja, 
czyli sprzedaż naszego zadłużenia, w drod-
ze przetargu, innemu bankowi, który spłaci 
za nas najwyżej oprocentowane kredyty. 
Dług pozostaje, ale możemy negocjować 
lepsze warunki spłaty z bankami (mecha-
nizm podobny do konsolidacji kredytów – 
przyt. red) – wskazała D. Szewczyk. 
Dotychczas gminna kasa podpierała 
się, zaciąganymi co rok kredytami i 
pożyczkami, czyli jeden kredyt spłacano 
kolejnym.
- Fajnie się brało i inwestowało. Co rok 10 
mln zł nowych kredytów, a spłaty 3 mln. 
Ale teraz trzeba to spłacać – wskazał L. 
Jurkowski.
- Długu długiem nie spłacimy, ale czy nie 
lepsza byłaby pożyczka – pytał radny Ste-
fan Żyburt.
Według skarbnika gminy, przy zaciąganiu 
kolejnych pożyczek czy kredytów (o ile 
gmina je uzyska, ponieważ w 2017 roku, 
z największym trudem i w ostatniej chwili 
Lubsko uzyskało 4,5 mln zł kredytu, a ofertę 
złożył tylko jeden bank) jest zagrożenie dla 
równowagi finansów publicznych.
- Kredyt na 11 mln. zł, który spłacilibyśmy 
przez 10 lat to koszt 14,8 mln. zł – wskazała 
D. Szewczyk. Ale wtedy nie wychodzi 
wskaźnik określony w art. 243 (Ustawy o 

finansach publicznych, skutkujący tym, że 
gmina nie może uchwalić budżetu – przyt. 
red.). Według banku mamy pozytywną 
ocenę w zakresie leasingu, ale banku nie 
interesują pozostałe wydatki gminy, tylko 
to czy możemy spłacać raty leasingowe. 
Jedyna alternatywa to subrogacja. Jeżeli 
dług gminy spłaca bank, a nie parabank, 
to Regionalna Izba Obrachunkowa akcep-
tuje takie rozwiązanie. Ze środków, które 
moglibyśmy uzyskać w wyniku subrogacji, 
spłacilibyśmy najdroższe kredyty i takie, 
które w danym roku najbardziej obciążają 
gminę (rocznie gmina Lubska spłaca od 7 

do 9 mln zł – rat kredytów i pożyczek) – 
dodała skarbnik. 

Podwyżka podatków i sprzedaż mienia?
Radni przychodząc na posiedzenie komisji 
spodziewali się dyskusji o leasingu zwrot-
nym i informacje od skarbnika gminy były 
dla rajców zaskakujące. 
Jako pierwszy głos zabrał przewodniczący 
komisji finansów publicznych.
- Ja uważam, że mamy kilka dróg. Możemy 
spłaszczać raty kapitałowe, możemy się 
zastanowić nad sprzedaż majątku gminy i 
możemy też szukać środków w podatkach i 
czynszach – zaproponował Tomasz Apano-
wicz. Wiem, że to niepopularne, ale przed 
nami kluczowe decyzje. Przy zastosowa-
niu maksymalnych, dozwolonych stawek 
podatku, łącznie z subwencją możemy 
pozyskać do budżetu 1,5 mln. zł, a przy 
podniesieniu stawki czynszu za budowle 
wodne, którą głównie płaci LWiK, to ko-
lejne 600 tys. zł – dodał radny Apanowicz.
Zainteresowany podwyżką podatków był 
również Burmistrz i Wiceburmistrz Lubs-
ka.
- Przez ostatnie dwa lata, proponowałem 
spokojny wzrost podatków, ale radni tego 
nie chcieli, więc w tym roku, jest tylko 
propozycja o wzrost inflacji, czyli o 1,9% 
- wskazał L. Jurkowski.
- Jest jeszcze w tym roku okazja, żeby 
częściowo podwyższyć podatki. Te środki 
nie są gdzieś ukrywane. One są potrzeb-
ne do tego, żeby gmina mogła zaspokajać 
potrzeby swoich mieszkańców – uzupełnił 
Jerzy Wojnar.

Przed podwyższaniem czynszu dla LWiK 
przestrzegał sekretarz gminy.
- W 2018 roku wchodzi nowe prawo wod-
ne i może się okazać, że będziemy mu-
sieli, na podstawie decyzji centralnej, np. 
o 5 zł obniżyć cenę wody i ścieków, tak 
żeby osiągnąć średnią wojewódzką i wte-
dy musielibyśmy dopłacać z budżetu do 
LWiK- u, a z czego – argumentował Hen-
ryk Dybka.
W podobnym duchu, jak radny Apanowicz 
wypowiadał się przewodniczący komisji 
bezpieczeństwa rady miejskiej.
- Nie mamy innego wyjścia niż subrogacja, 
ale trzeba się też zastanowić nad zbyciem 
majątku. Inaczej RIO wprowadzi nam plan 
naprawczy i uchwali budżet, albo budżety 
przez klika lat, a to się wiąże z brakiem 
jakichkolwiek inwestycji – przekonywał 
Robert Słowikowski. Dlaczego boimy 
się o tym rozmawiać, że mamy budynek 
byłego USC, budynek na ul. Budowlany-
ch, które możemy sprzedać – dodał radny 
Słowikowski.
- Była też okazja sprzedania fragmentu stre-
fy. Mogliśmy też inaczej rozwiązać sprawę 
budynku po gimnazjum – uzupełnił radny 
T. Apanowicz.
W czasie dyskusji okazało się, że budynek 
na ul. Budowlanych (dawny biurowiec, a 
potem dyskoteka) jest już przygotowany do 
sprzedaży, a jego wycena to 800 tys. zł, a 
radni dowiedzieli się o tym w czasie obrad 
komisji.

Skarbnik bierze sprawy w swoje ręce.
- Czy my musimy dzisiaj dać odpowiedź, 
jakie jest stanowisko rady w sprawie zapro-
ponowanych rozwiązań – pytał skarbnika 
gminy, przewodniczący rady.
Odpowiedź skarbnika Lubska, była bardzo 
zdecydowana:
- Jak była dyskusja o leasingu, to nie było 
decyzji radnych, a ja do 15 listopada muszę 
przygotować projekt budżetu, więc radni 
dostaną projekt z uwzględnioną subrogacją 
i wtedy będziecie dyskutować – krótko 
skwitowała D. Szewczyk.

Ślepa uliczka
Jesteśmy w ślepej uliczce i dochodzimy 
do jej końca. To, że wypłaszczamy długi, 
to tylko przedłuża agonię – podsumował 
wspólne posiedzenie komisji rady miejs-
kiej, burmistrz Lech Jurkowski. 
Już po komisji Burmistrz Lubska 
opublikował post, z którego wynika, że po 
zapłaceniu kolejnego miliona z tytułu po-
przednich długów, zaczyna mu brakować 
sił.

TR

TONIEMY W DŁUGACH
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ROZMOWA PRZEKROJU

Polska 
SENIORA

A.W. :Polska Seniora to nowy projekt 
Platformy Obywatelskiej w którym bie-
rze pani udział. Skąd to zaangażowanie 
w politykę senioralną? 
K. Osos: Spotykając się z seniorami widzę 
jak fantastyczni , pełni pasji i energii  są to 
ludzie.  Chcą żyć aktywnie, bo umówmy się 
nie straszna jest starość, straszna jest sa-
motność. Dlatego ważne jest aby Państwo 
usuwało przeszkody, które  wykluczają se-
niorów z aktywnego życia społecznego. 
Pamiętajmy, że seniorzy są nieocenio-
nym źródłem tzw. wiedzy pragmatycznej 
czyli wiedzy budowanej na podstawie 
długoletnich życiowych i zawodowych 
doświadczeń. Pozwolić im zamknąć się 
w domach to byłby wielki błąd.  Młodsze 

pokolenia powinny  czerpać z tej wiedzy 
i doświadczenia.  Osobiście dostrzegam 
jak ważną częścią społeczeństwa  są  se-
niorzy i jak ważną rolę odgrywają ale wi-
dzę również ich potrzeby i stąd moje za-
angażowanie w politykę senioralną. Chcę 
aby nasi seniorzy żyli godnie, aktywnie, a 
przede wszystkim zdrowo.
A.W.: Co państwo proponujecie? Jak bę-
dzie wyglądała Polska Seniora?
K. Osos – Warto przypomnieć, że dla Plat-
formy Obywatelskiej polityka senioralna 
była ważnym elementem polityki społecz-
nej. To rząd PO-PSL przyjął trzy strategicz-
ne dla polityki senioralnej dokumenty: 
Założenia Długofalowej Polityki Senioral-
nej na lata 2014-2020; Program na Rzecz 
Aktywności Społecznej Osób Starszych na 
lata 2014-2020 oraz Program Solidarność 
Pokoleń czyli zwiększenie aktywności 
w wieku 50+. To rząd PO-PSL umożliwił 
powoływanie Rad Seniorów jako organu  
opiniodawczo – doradczego, dzięki cze-
mu seniorzy są włączani w procesy decy-
zyjne  w gminach. To rząd PO-PSL uchwalił 
Program Senior – Wigor i przeznaczył 360 
mln zł na stworzenie sieci placówek, które 
mają pomóc w aktywizacji osób starszych. 
W samym 2015r powstało 100 placówek i 
cieszę się, że program ten jest kontynu-

owany. To rząd PO – PSL przeznaczył po-
nad 20mln na Narodowy Instytut Geriatrii, 
który nie tylko leczy, ale przede wszystkim 
prowadzi badania naukowe i wyznacza 
standardy opieki nad seniorami, a Polska 
Seniora to kolejne nasze propozycje dla 
Seniorów
A.W.: Czyli co konkretnie państwo pro-
ponujecie?
K. Osos: Wymienię tylko niektóre z na-
szych propozycji. To np.  coroczne bada-
nia profilaktyczne i monitorowanie stanu 
zdrowia tzw. bilans 60-latka, to inwestycje 
w oddziały geriatryczne i opiekę długo-
terminową, to darmowe szczepienia czy 
urlop wytchnieniowy. To również zwolnie-
nie ze składek wynagrodzenia osób, które 
po osiągnięciu wieku emerytalnego będą 
kontynuować swoją pracę zawodową, 
emerytury bez podatku czy czek opiekuń-
czy.  Ale to także biura seniora w każdym 
powiecie, które zapewnią doraźną pomoc 
w funkcjonowaniu seniorów w danym 
powiecie, karnety aktywizacyjne czy bu-
dżet dla rad seniorów. Marzy mi się aby w 
każdym większym mieście funkcjonowało 
call center dla seniorów, aby standardem 
były takie projekty jak dziś realizowane 
są przez Miasto Poznań np. „Złota Rączka 
dla Seniora” czyli bezpłatne wsparcie dla 

seniorów przy drobnych naprawach czy 
„ Taksówka dla Seniora”, która bezpłatnie 
dowiezie do lekarza czy urzędu. 
A.W. : Uda się to wszystko zrealizować? 
Stać nas na to? Warto?
K. Osos: Z roku na rok przybywa osób 
starszych i ta tendencja będzie się utrzy-
mywać. To jest fakt. Dlatego musimy or-
ganizować życie społeczne tak aby do-
stosować się do tej sytuacji – i właśnie to 
chcemy robić :)
A.W.: Rozumiem, że konsultacje z senio-
rami  odbędą się również w naszym re-
gionie.
K. Osos: Oczywiście. W ramach projektu 
planujemy spotkania w marcu ale jak bę-
dzie taka potrzeba pojedziemy wszędzie 
tam gdzie seniorzy będą chcieli się z nami 
spotkać, wysłuchać naszych propozycji 
ale przede wszystkim porozmawiać o 
swoich potrzebach, uwagach i spostrze-
żeniach.  Zachęcam do kontaktu w celu 
ustalenia terminu spotkania: e-mail Kata-
rzyna.Osos@sejm.pl
A.W.: Dziękuję za rozmowę

Notował Adrian Walczak

O działaniach na rzecz 
seniorów rozmawiamy  
z lubuską posłanką Kata-
rzyną Osos 5-lecie  Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Miasteczku
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Prawo i Sprawiedliwości 
przedstawiło długo oczeki-
wane propozycje noweliza-
cji ustaw dot. Samorządu 
terytorialnego. W sejmie, w 
mediach oraz wśród samo-
rządowców rozpoczęła się 
ożywiona debata nt. funk-
cjonowania samorządu. O 
niektóre założenia pytamy 
Wiceprzewodniczącego Rady 
Gminy Brody - Pana Michała 
Rudnickiego.
PL: Czy wg Pana proponowa-
na likwidacja jednomanda-
towych okręgów wyborczych 
jest krokiem w dobrą stronę?
MR: Głosowanie na konkret-
nego kandydata, a nie na listę, 
było najlepszym z możliwych 
rozwiązań, które z powodze-
niem mogły dalej funkcjono-
wać. Mieszkańcy wybierali 
osobę, którą znają, której ufają 
i od której oczekują godnego 
reprezentowania ich interesów. 
Dotychczasowe rozwiązania 
promowały społeczników i lu-
dzi, którym chciało się chcieć. 
Wprowadzenie ordynacji pro-
porcjonalnej, także na szczeblu 
gminnym, jest złym rozwią-
zaniem. Mam nadzieję, że PiS 
odejdzie od tego pomysłu.
PL: PiS proponuje także ogra-
niczenie do dwóch kadencji 
wójtów, burmistrzów i prezy-
dentów miast.

MR: Takie rozwiązanie to w 
moim odczuciu zabijanie de-
mokracji, pozbawianie miesz-
kańców gmin, czy miast prawa 
do swobodnego wyboru. Kto, 
jeśli nie mieszkańcy potrafi 
najlepiej ocenić pracę danego 
wójta, czy burmistrza? Wspól-
noty samorządowe robią to 
regularnie co 4 lata, a w uza-
sadnionych wypadkach także 
wcześniej – w formie referen-
dum. W samorządach nie bra-
kuje włodarzy miast, którzy 
swoją pracę traktuję jako misję 
i dzięki skuteczności oraz za-
angażowaniu sprawują swoją 
władzę dużo dłużej – i dobrze. 
PL: Ma Pan kogoś konkretne-
go na myśli?
MR: Tak, przykładem takie-
go samorządowca w naszym 
regionie na pewno jest prezy-
dent Nowej Soli Wadim Tysz-
kiewicz. Dźwignął zniszczo-
ną Nową Sól do rangi miasta 
średniej wielkości stawianego 
jako przykład sukcesu na skalę 
nie tylko naszego regionu, ale i 
całego kraju. 
PL: Rządzący uważają, że w 
samorządach tworzą się kliki, 
które generują liczne patolo-
gie                   i właśnie ze 
względu na nie takie rozwią-
zanie jest potrzebne.
MR: Być może są takie gminy, 
w których włodarze zamiast 
służenia mieszkańcom, „ob-
stawiają się swoimi”, aby na siłę 
pozostać u władzy jak najdłu-
żej. Nie jest to na szczęście re-
gułą. Dlaczego nie wprowadzić 

ograniczenia kadencyjności 
także dla posłów? W sejmie od 
ponad 25 lat zasiadają te same 
osoby. Czy tam nie tworzą się 
układy i sitwy, które są żyzną 
glebą do rozwijania patologicz-
nych zachowań? Samorząd jest 
jednym z największych osią-
gnięć transformacji ustrojo-
wej. Jako praktyk mogę śmiało 
przyznać, że nasz samorząd 
wymaga pewnych zmian, do-
określeń, czy uzupełnień, ale 
z pewnością nie potrzebuje re-
wolucji. 
PL: A co z motywacją do pra-
cy? Czy nie będzie jej brako-
wało osobom, które sprawują 
swoją funkcję po 3-4 kadencje 
z rzędu?
MR: To znów wszystko zależy 
od danej osoby. Proszę sobie 
wyobrazić sytuację, w któ-
rej średnio ambitny wójt, czy 
burmistrz zostaje wybrany na 
drugą – ostatnią możliwą ka-
dencję. Co wtedy z jego mo-
tywacją do działania, skoro z 
tyłu głowy przez 4 lata będzie 
miał świadomość, że to i tak 
już dla niego koniec? Uważam, 
że każdy kto planuje starać się 
o reelekcję będzie w sposób na-
leżyty wykonywał swoje obo-
wiązki po to, aby zostać wybra-
nym ponownie, niezależnie od 
tego, czy będzie to jego druga, 
czy czwarta kadencja. 
PL: Projekt zmian przewidu-
je także wprowadzenie reje-
strowania i upubliczniania 
głosowań rad i sejmików oraz 
niezwłoczne publikowanie 

wykazów głosowań radnych 
w Internecie.
MR: I bardzo dobrze. Jestem 
zwolennikiem jak największej 
partycypacji mieszkańców 
w życiu samorządu. W dzi-
siejszych czasach, kiedy dużo 
pracujemy, nie każdy ma moż-
liwość uczestnictwa w posie-
dzeniu komisji, czy sesji rady, 
które w dodatku odbywają się 
zazwyczaj do południa, co też 
bardzo mi nie odpowiada. Je-
stem zdania, że powinny one 
odbywać się w godzinach po-
południowych. Ale wracając 
do pytania, uważam, że reje-
strowanie nie tylko dźwięku, 
ale i obrazu oraz wprowadze-
nie relacji „live” z posiedzeń 
powinno być standardem w 
każdej gminie.

PL: Czy zdaniem Pana przy-
szłoroczne wybory samorzą-
dowe powinny odbyć się 11 
listopada – w dniu, kiedy bę-
dziemy świętowali 100 lecie 
odzyskania Niepodległości?
MR: Zdecydowanie nie. To 
święto nie powinno być łączo-
ne z żadnym innym wydarze-
niem. Wybory z powodzeniem 
mogą odbyć się tydzień póź-
niej.
PL: Dziękujemy za rozmowę.
MR: Dziękuję i korzystając z 
okazji składam najlepsze ży-
czenia i gratulacje całemu ze-
społowi Przekroju Lokalnego z 
okazji trzecich urodzin gazety. 
Życzę samych sukcesów.

rozmawiał: Piotr Modrzejewski

„Samorząd wymaga pewnych zmian, dookreśleń, 
czy uzupełnień, ale z pewnością nie potrzebuje 
rewolucji”

9.11 odbyła się Sesja Rady 
Miejskiej w Jasieniu.
W sprawozdaniu z prac powia-
tu żarskiego, przewodnicząca 
rady powiatu Helena Sagasz 
zwróciła uwagę na szkodliwą, 
z punktu widzenia, jasieńskich 
pracodawców, rywalizację o 
uczniów z Jasienia, pomiędzy 

szkołami zawodowymi z Lub-
ska i z Żar, czego efektem jest 
to, że uczniowie nie odbywają 
praktyk w jasieńskich zakła-
dach pracy.
- Korzystają na tym żarscy 
przedsiębiorcy. Z jednej stro-
ny do każdego praktykanta jest 
15 tys. zł dofinansowania, a z 

drugiej strony jeżeli uczniowie 
mieliby praktyki w Jasieniu, to 
jest duża szansa, że zostaliby tu 
w pracy - podkreśliła Helena 
Sagasz.
Radna powiatowa przekazała 
także, że w Roztokach zostaną 
naprawione tylko największe 
zniszczone odcinki bruku, po-
nieważ na remont całej drogi 
nie ma pieniędzy.
Radni dyskutowali także nad 
likwidacją ZEAS-u, które-
go funkcje ma przejąć referat 
oświaty w urzędzie. 
Wcześniej, na posiedzeniach 
komisji, Burmistrz Jasienia 
argumentował, że takie roz-
wiązanie pozwoli zwiększyć 

nadzór nad oświatą i polep-
szy skuteczność pozyskiwania 
środków, ze źródeł zewnętrz-
nych.
Radni pytali także, o efekty 
ekonomiczne takiego rozwią-
zania i ile z obowiązków ZE-
AS-u przejmie skarbnik gminy.
Wiceburmistrz Jasienia zapew-
niała, że ze skarbnikiem jest 
wszystko uzgodnione i nowa 
organizacja pracy urzędu nie 
spowoduje istotnego docią-
żenia, nowymi obowiązkami, 
skarbnika gminy. 
- Ja mam wątpliwości, gdzie 
jest tutaj jakaś oszczędność, 
skoro planuje się utworzenie 
nowego etatu - wskazał prze-

wodniczący rady Zbigniew 
Walczak, który razem z radny-
mi Zbigniewem Witkowksim, 
Joanną Tymofiejew i Danutą 
Rudnikowicz wstrzymali się 
od głosu. Przeciw byli rad-
ni Michał Rewaj i Agnieszka 
Żuława. Ostatecznie uchwała 
o likiwdacji ZEAS-u przeszła 
głosami siedmioro radnych: 
Zbigniewa Kruszyńskiego, Elż-
biety Wawrzyniak, Józefa Wia-
tra, Artura Rokickiego, Sławo-
mira Potaszyńskiego, Tadeusza 
Hody i Andrzeja Jankowskiego. 
 

                                               Red.

SESJA RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU
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TOMASZ APANOWICZ
PRAWDOPODOBNY KANDYDAT NA BURMISTRZA

Na jednej z niedawnych sesji 
Rady Miejskiej Burmistrz Lech 
Jurkowski zagroził mi mówiąc, 
że jeżeli będę publikował ar-
tykuły zawierające nieprawdę 
na jego temat, to spotka mnie 
z jego strony dotkliwa kara w 
postaci pozwu do sądu. Kon-
kretnie Burmistrzowi chodziło 
o ostatnią moją publikację, w 
której zawarłem następujące 
stwierdzenie: „sprzedał bez zgo-
dy rady i bez przetargu gminną 
działkę swojej cioci”. Zdaniem 
Burmistrza twierdzenie to jest 
nieprawdziwe. W celu wery-
fikacji mojej wypowiedzi wy-
starczy prześledzić fakty, które 
z łatwością dają się ustalić na 
podstawie prac komisji rewi-
zyjnej Rady Miejskiej w Lub-
sku. I tak:

W 1997 r. Gmina Lubsko opra-
cowała koncepcję zagospo-
darowania działki nr 59/19 
położonej w Lubsku przy ul. 
Kilińskiego i sąsiadującej z 
działką nr 58 należącą do ciot-
ki Lecha Jurkowskiego. Kon-
cepcja ta zakładała, zgodnie z 
oczekiwaniem społecznym, że 
działka nr 59/19 przeznaczo-
na będzie na zabudowę garaży 
murowanych w miejsce istnie-
jących tam już garaży blasza-
nych. W trakcie prac geode-
zyjnych okazało się, że ciotka 
Burmistrza od wielu lat bez-
prawnie i bez płacenia należ-
nych podatków od nierucho-
mości zajmuje część gminnej 
działki nr 59/19. W tych oko-
licznościach Gmina Lubsko, 
mając na celu polubowne za-
łatwienie sprawy, postanowiła 
podzielić sporną działkę 59/19. 
Przed tym podziałem uzyska-
ła od ww. pani oświadczenie, 

które brzmi: „Oświadczam, że 
pozytywnie opiniuję zabudo-
wę granicy działki nr 59/20 do 
59/21 garażami jako tył budyn-
ków garaży w lini granicy tych 
działek”.

Oświadczenie cioci Burmistrza 
stało się podstawą dalszych 
działań gminy prowadzonych 
w kierunku sprzedaży grun-
tów pod garaże. W rezultacie 
w 2008 r. ogłoszono przetarg 
nieograniczony na sprzedaż 
miejsc pod rozbudowę muro-
wanymi boksami garażowy-
mi położonymi na działce nr 
59/21 (powstałej z podziału 
działki 59/19). W wyniku po-
stępowania przetargowego 
Gmina Lubsko sprzedała grun-

ty pod garaże dla mieszkań-
ców Lubska między innymi 
dla Pana Makarewicza, który 
od wielu lat jest sąsiadem cioci 
Burmistrza i pozostaje w spo-
rze z rodziną Lecha Jurkow-
skiego.

W kolejnych latach Pan Ma-
karewicz wystąpił do Gminy 
Lubsko z wnioskiem o wydanie 
decyzji o warunkach zabudo-
wy, którą otrzymał. Następnie 
wystąpił do starostwa o pozwo-
lenie na budowę garaży, którą 
również uzyskał. Wreszcie na 
koniec zgodnie z prawem do-
konał budowy garaży murowa-
nych w miejscu poprzednich 
garaży blaszanych.

W czasie gdy Pan Makare-
wicz prowadził budowę swo-
ich garaży ciotka Burmistrza 
próbowała za pośrednictwem 
swojego pełnomocnika - ojca 
obecnego Burmistrza prze-
szkodzić w realizacji legalnej 
budowy garaży prowadzo-
nej przez Pana Makarewicza. 
Ciotka Burmistrza starała się 
również przejąć zajmowany 
bezprawnie grunt gminny na 
skutek stwierdzenia zasiedze-
nia. Sąd I instancji oddalił 
jednak jej wniosek a Sąd II in-
stancji utrzymał to orzeczenie 
w mocy.

W 2012 roku, już po nieko-
rzystnym dla siebie orzeczeniu 
sadowym, ciotka Burmistrza 

wystąpiła z wnioskiem do 
Gminy Lubsko o kupno działki 
59/20, którą w dalszym ciągu 
bezprawnie zajmowała i za któ-
rą w dalszym ciągu nie płaciła 
stosownego podatku od nie-
ruchomości. Ówczesny Bur-
mistrz Lubska Bogdan Baka-
larz biorąc pod uwagę interes 
wszystkich zainteresowanych 
(interes Gminy Lubsko - by 
móc sprzedać kolejne miejsca 
gminne pod budowę garaży i 
nie narażać Gminy Lubsko na 
ewentualne odszkodowanie na 
rzecz Pana Makarewicza, inte-
res Pana Makarewicza - który 
poczynił już w tym czasie duże 
nakłady finansowe na budo-
wę garaży murowanych oraz 
interes samej ciotki Burmi-
strza - by nie prowadzić dalej 
sporu i umożliwić jej zakup 
zajmowanej działki i umożli-
wić jej użytkowanie zgodnie 
z prawem) zażądał, aby przy 
zakupie działki gminnej 59/20 
ciotka Burmistrza podtrzyma-
ła swoje oświadczenie z 1997 
roku które brzmiało „Oświad-
czam, że pozytywnie opiniuję 
zabudowę granicy działki nr 
59/20 do 59/21 garażami jako 
tył budynków garaży w lini gra-
nicy tych działek” i zaakcepto-
wała istniejący już stan sąsied-
niej działki. 

Ciotka Burmistrza, w imieniu 
której działał pełnomocnik , 
ojciec obecnego Burmistrza, 
nie zaakceptowała warunków 
stawianych przez Burmistrza 
Bakalarza co doprowadziło do 
tego, że ówczesny Burmistrz 
odstąpił od sprzedaży. W ten 
sposób chciał uniknąć dalszych 
sporów pomiędzy rodziną Ma-
karewiczów i Jurkowskich, 

O tym jak Burmistrz sprzedał działkę swojej ciotce

Burmistrz Lubska Lech Jurkowski swoim bezprawnym działaniem chce doprowadzić do rozbiórki 
legalnie wybudowanych garaży przez Pana Makarewicza.
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które mogły skończyć się roszczenia-
mi odszkodowawczymi w stosunku do 
Gminy Lubsko.

Odstąpienie od sprzedaży działki przez 
burmistrza Bakalarza sprawiło, że Pani 
Fularska  złożyła skargę do Rady Mia-
sta, którą to po wnikliwej analizie Rada 
Miejska uznała za bezzasadną.

Lech Jurkowski w pierwszych dniach 
urzędowania bez zgody Rady i bez 
przetargu podjął decyzję o sprzedaży 
gminnej działki nr 59/20 swojej ciotce 
(której jest potencjalnym spadkobier-
cą). Sprzedaż odbyła się po cichu - bez 
stosownego wykazu działek do sprze-
daży, bez ogłoszenia, bez informowa-
nia o tym fakcie właścicieli sąsiednich 
działek. Nikt o sprawie nic nie wiedział 
(oczywiście poza urzędnikami Burmi-
strza). Sprawa wyszła na jaw dopiero, 
gdy o całej sprawie dowiedział się Pan 
Makarewicz. Ustalił on również, że ro-
dzina Jurkowskich podjęła już nawet 
stosowne kroki w celu unieważnienia 
legalnie wydanej decyzji pozwalającej 
na wybudowanie garaży przez Pana 
Makarewicza, co w konsekwencji może 
doprowadzić do rozbiórki garaży.

W dalszej kolejności Pan Makarewicz 
złożył do Rady Miasta skargę na dzia-
łania Burmistrza Lubska Lecha Jurkow-
skiego. Rada Miasta zajęła się sprawą i 
stwierdziła, że skarga Pana Makarewi-

cza jest zasadna. Ustalono, że Burmistrz 
Lubska Pan Lech Jurkowski przekroczył 
swoje uprawnienia i działając stronni-
czo, łamiąc przy tym zasady etyki sprze-
dał gminną działkę nie zachowując wy-
maganych procedur. Działając w taki 
sposób załatwił swój interes rodzinny 
nie patrząc na dobro innych mieszkań-
ców Lubska.

W przypadku, gdyby Pan Makarewicz 
musiał rozebrać garaż mimo legalnie 
wydanej decyzji o warunkach zabudo-
wy i pozwolenia na budowę, to będzie 
miał prawo ubiegać się o odszkodowa-
nie ze strony gminy. 

Wszystkie te fakty są ogólnodostępne i 
powziąłem je z prac komisji rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Lubsku. Dodatkowo 
powszechnie wiadome jest, że opisaną 
wyżej sprawą zainteresowała się pro-
kuratura rejonowa i po szczegóły tego 
postępowania udałem się do Pana Ma-
karewicza, który to jest stroną tego po-
stępowania i ma bieżące informacje w 
tej sprawie. Po rozmowie z Panem Ma-
karewiczem dowiedziałem się, że:

Doniesienie do prokuratury w opisywa-
nej sprawie czyli o podejrzeniu popeł-
nienia przestępstwa przez Burmistrza 
Lubska Lecha Jurkowskiego złożył Pan 
Makarewicz.

Sprawę prowadzi prokuratura rejonowa 

w Żarach. Prokurator, po zapoznaniu 
się ze sprawą, postawił Lechowi Jur-
kowskiemu zarzut popełnienia prze-
stępstwa nadużycia uprawnień (art. 231 
§ 2 kodeksu karnego, które zagrożone 
jest karą pozbawienia wolności do 10 
lat. Zarzut ten brzmi: Funkcjonariusz 
publiczny, który przekraczając swoje 
uprawnienia lub nie dopełnia obowiąz-
ków działa na szkodę interesu publicz-
nego lub prywatnego w celu osiągnię-
cia korzyści majątkowej lub osobistej 
podlega karze pozbawienia wolności od 
roku do 10 lat.

Prokurat cały czas przesłuchuje świad-
ków. Przesłuchiwana również była ciot-
ka Lecha Jurkowskiego, która to zeznała, 
że działka którą jej bez przetargu  i bez 
zgody rady miejskiej sprzedał bratanek 
Burmistrz Lubska Lech Jurkowski była i 
jest potrzebna dla rodziny Jurkowskich 
w celu rozbudowy budynku.

Burmistrz Lubska Lech Jurkowski w 
postępowaniu prokuratorskim chwyta 
się wszystkich możliwych sposobów i 
chwytów tych eleganckich i tych bez-
czelnych, ohydnych i chamskich by 
sprawę odwlec i przeciągnąć w jak naj-
dalszy czas.

Bezprawna decyzja Burmistrza Lub-
ska Lecha Jurkowskiego uniemożliwiła 
dalszą sprzedaż gminnych miejsc ga-
rażowych i nie pozwala Panu Makare-

wiczowi dokonania wpisu w Księgach 
Wieczystych już wybudowanych garaży.

W decyzji o warunkach zabudowy dzię-
ki której Pan Makarewicz uzyskał po-
zwolenie na budowę, działka nr 59/20 
wskazana jest jako droga dojazdowa - 
przeciwpożarowa.

Burmistrz Lubska Lech Jurkowski teraz 
w prowadzonym postępowaniu pro-
kuratorskim próbuje bronić się w taki 
sposób, aby winą za to swoje bezprawne 
działanie obarczyć wszystkich w koło. 
Wykazać, że to nie on jest winien tylko 
gminni prawnicy i  gminni urzędnicy. 
Urzędnicy, którzy go ostrzegali i pró-
bowali odwieść od tej decyzji. Jednak 
Burmistrz postawił na swoim i postąpił 
tylko i wyłącznie w interesie swojej ro-
dziny, zmusił urzędników do takiego a 
nie innego działania a teraz próbuje ich 
obarczać bezprawnym działaniem.

Sprawa w najbliższym czasie zostanie 
skierowana do sądu i to sąd orzeknie 
czy Burmistrz  Lubska Lech Jurkowski 
będzie skazany wyrokiem sądowym za 
popełnienie przestępstwa karnego.

Powyżej przytoczyłem jedynie suche 
fakty. Działalność Burmistrza oceńcie 
Państwo sami.  
     
    TA

W nocy z piątku na sobotę 17/18 li-
stopada wyleciał w powietrze banko-
mat w centrum Lubska.
Do tej pory mieszkańcy Lubska, o 
takich przypadkach, słyszeli tylko 
z gazet. Tylko w tym roku, w stycz-
niu wysadzono bankomat w Lesznie 
Górnym, a czerwcu w Tomaszowie, a 
w sierpniu w Nowogrodzie Bobrzań-
skim.
Scenariusz za każdym razem jest taki 
sam. Sprawcy tłoczą do wnętrza ban-
komatu gaz, a następnie przy użyciu 
np. lontu, w bezpieczny dla siebie spo-

sób dokonują detonacji.
Nie inaczej było w Lubsku. Stojący na 
parterze, banku przy ul. Wrocławskiej 
w Lubsku, na ścianie którego parę lat 
temu pojawił się napis „Wpadnę tu 
Kwinto” bankomat i zarazem wpłato-
mat, w sobotę, ok. 1.30 eksplodował i 
razem z drzwiami wejściowymi do ban-
ku, wylądował na ulicy i na chodniku. 
- Sprawców było co najmniej dwóch, 
byli w kapturach, pozbierali pieniądze 
i odjechali srebrnym BMW lub Mer-
cedesem w stronę Gubina – opowiada 
świadek zdarzenia (dane do wiadomo-

ści redakcji).
Po chwili na miejscu po-
jawili się, strażacy i poli-
cjanci, przy których palący 
się jeszcze bankomat, wy-
buchł ponownie, ale siła 
eksplozji nie była groźna 
dla zdrowia funkcjonariu-
szy.
Zabrali, ale nie wszystko.
Na zdjęciach widać, że na 
ulicy leży spora ilość go-
tówki, której sprawcy nie 
zabrali. Od jednej z osób 
znających sprawę dowie-

dzieliśmy się, że sprawcy po-

zostawili te pieniądze, 
które były przezna-
czone do wypłaty, a 
serie i numery bank-
notów były znane. 
Zabrali te pieniądze, 
które zostały wpłaco-
ne przez osoby fizycz-
ne, a także pochodzą-
ce np. z piątkowych 
utargów w sklepach. Ich numery nie są 
znane, tak samo jak, na chwilę obecną 
suma strat.
Nad ustaleniem sprawców pracują po-
licjanci.

- Na chwilę obecną sprawcy nie są 
znani. Prowadzone są działania, w 
celu ich ustalenia i zatrzymania – in-
formuje rzecznik żarskiej policji Ane-
ta Berestecka.

TR

Wysadzili bankomat!

Po wybuchu bankomat razem z drzwiam
i wyleciał na ulicę. Na ulicy walały się pieniądze
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Powstanie ścieżki pieszo-
rowerowej wokół Zalewu 
to duży krok w kierunku 
zachęcenia mieszkańców 
Lubska i okolic do 
społecznej integracji, 
aktywności fizycznej oraz 
promowanie aktywnego 
wypoczynku w tym 
pięknym i urokliwym 
miejscu. 

Możliwości finansowe projektu 
pozwalają na dodatkowe 
inwestycje. Starosta Janusz Dudojć 

już ma pomysł, jak wykorzystać 
te środki: po konsultacjach 
z wędkarzami zostanie zakupiony 
profesjonalny sprzęt wędkarski, 
a – jeśli uzyska zgodę Gminy 
Lubsko  – rozważy zakup ścianki 
wspinaczkowej bądź budowę 
skateparku. Starosta pomyślał 
również o całorocznym utrzymaniu 
terenu wokół Zalewu i zdecydował 
o nabyciu nowoczesnej, wielo-
funkcyjnej maszyny sprzątająco-
odśnieżającej.

Starosta Żarski Janusz Dudojć nie ukrywa, że poważnie myśli o kolejnych inwestycjach związanych 
z Zalewem „Karaś”. – Dobro Zalewu zawsze leżało mi na sercu. Zaawansowane prace zawiązane 
z budową ścieżki pieszo-rowerowej czy mola widokowego cieszą oko. Naczelną ideą projektu 
„Przygoda z Nysą” jest zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego, a tym 
samym stworzenie siatki ścieżek rowerowych i ciekawych turystycznie miejsc po obu stronach 
granicy. Ciągle myślę o tym, co jeszcze – jako Starosta – mogę zrobić, aby ta perełka Lubska stała 
się atrakcyjniejsza turystycznie zarówno dla mieszkańców Powiatu Żarskiego, jak i zagranicznych 
gości. Z tego powodu nie ustaję w dążeniu do porozumienia z władzami miasta w sprawie budowy 
ścieżki łączącej Zalew „Karaś” z Brodami i dalej z niemieckim Forstem i Nysą Łużycką, co jest 
niezbędne do ubiegania się o dotację unijną.

LUBSKA PEREŁKA – 
ZALEW „KARAŚ” – JEDNA 
Z WIELU INWESTYCJI 
POWIATU ŻARSKIEGO

1 300 000 zł

SUMA WARTOŚCI PRAC:
„Przygoda z Nysą” – IV etap
I część:
Wartość: 1 340 000 zł
Zakres prac obejmuje m.in.:  wykonanie 
ścieżki pieszo-rowerowej z betonowej kostki 
brukowej bezfazowej o długości 1 679 
metrów i szerokości 3 metrów, 
- wykonania mola widokowego 
posadowionego na palach drewnianych,

 - wykonanie 11 pomostów rekreacyjnych 
posadowionych na palach drewnianych, 
- wykonanie zadaszonych altan ze stołami 
i ławami, ławek, stojaków na rowery,koszy, 
tablic informacyjnych z przebiegiem 
pobliskich szlaków turystycznych,
- wykonanie kanalizacji pod sieć 
oświetlenia.
Wykonawca: Usługi Remontowo-
Budowlane BRUK-BUD Łukasz Biedziuk

Projekt „Przygody z Nysą – etap 
V”, przygotowany przez Starostę, 
zakłada powstanie ścieżki pieszo-
rowerowej łączącej Zalew „Karaś” 
z istniejącą ścieżką biegnącą 
w kierunku Brodów w jedyny 
możliwym miejscu, biorąc pod 
uwagę stan prawny i stan własności 
działek. Całkowita wartość projektu 
szacowana jest na ok. 1 mln 300 
tys. złotych, przy czym należy 
podkreślić, że na tę sumę składają 
się m.in. koszty: budowy ciągu 
pieszo-rowerowego (ok. 400 tys. 
zł), budowy odcinków drogi Małej 
i Leśnej, robót wykończeniowych 
i umocnieniowych, nowych 
nasadzeń zieleni, elementów małej 
architektury (altany, ławki, stojaki 
na rowery) oraz koszty obsługi czy 
koszty promocji projektu.

SUMA WARTOŚCI PRAC:
„Przygoda z Nysą” – IV 
etap
II część: oszczędności 
poczynione w trakcie przetargu 
pozwoliły na wybudowanie 
dodatkowego odcinka ścieżki 
pieszo-rowerowej, z tego powodu 
ogłoszono drugi przetarg
Wartość: 520 000 zł
Zakres prac obejmuje m.in.:  
wykonanie nawierzchni ścieżki 

pieszo-rowerowej z kostki 
brukowej bezfazowej o grubości 
8 cm na odcinku ponad 450 
metrów i szerokości 3 metrów,
- wykonanie oświetleniowej 
kanalizacji kablowej,
- wykonanie dojść do pomostów 
widokowych, 
- wykonanie elementów małej 
architektury.
Wykonawca: Usługi 
Remontowo-Budowlane BRUK-
BUD Łukasz Biedziuk1 340 000 zł

520 000 zł
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W związku z 99. rocznicą odzyskania 
przez Polskę Niepodległości, 11 listo-
pada we wszystkich miastach w na-
szym kraju zorganizowane były spe-
cjalne uroczystości upamiętniające 
wydarzenia z 11 listopada 1918 roku. 
Nie inaczej było w Lubsku, gdzie o 
9:45 przed ratuszem uczniowie Szko-
ły Podstawowej nr 1 wznieśli flagę na-
rodową na maszt. O godzinie 10:00 w 
kościele pod wezwaniem Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny, ksiądz pro-

Obchody Święta Niepodległości w Lubsku

boszcz Marian Bumbul odprawił uro-
czystą mszę za kraj, natomiast ksiądz 
Adam Roguski wygłosił patriotyczne 
kazanie, odwołując się do najwyż-
szych wartości: Bóg, Honor, Ojczyzna. 
Po mszy mieszkańcy Lubska udali się 
ulicami: Plac Wolności, Reja, Wro-
cławską, Niepodległości aby złożyć 
kwiaty w miejscu pamięci. Wśród 
maszerujących można było zauwa-
żyć m.in.: starostę powiatu żarskiego 
Pana Janusza Dudojća, burmistrza 

Lubska Pana Lacha Jurkowskiego, wi-
ceburmistrza Pana Jerzego Wojnara, 
radnych powiatu, miasta, przedstawi-
cieli placówek oświatowych. 
O godzinie 11:40 w Lubskim Domu 
Kultury rozpoczęła się piękna, ofi-
cjalna akademia poświęcona Świętu 
Niepodległości, którą przygotowa-
li nauczyciele i uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej nr 1. Scenki, które zapre-
zentowali nasi najmłodsi mieszkańcy 
miasta przedstawiały najważniejsze 

wydarzenia z ponad tysiącletniej hi-
storii Polski. Widzowie mogli prze-
nieść się w czasie i przypomnieć sobie 
między innymi czasy królów, rozbio-
rów i wojen.
 Na koniec uroczystości dla zebranych 
gości czekał słodki poczęstunek, kawa 
i herbata w holu głównym LDK, gdzie 
każdy żywo komentował dobrze zor-
ganizowaną akademie.

Bartosz Łapa
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Gra naszych lokalnych zespołów pił-
karskich w rundzie jesiennej sezonu 
2017/2018 to istna sinusoida. Są ze-
społy, które spisują się bardzo dobrze 
i mile nas zaskakują: Sparta Mierków 
w rozgrywkach A-klasy i II druży-
na Budowlanych Lubsko w B-klasie.  
Za solidny zespół zapewne możemy 
uznać Kado Górzyn w A-klasie. Smucą 
zespoły w wyższych ligach: miejsce w 
strefie spadkowej Budowlanych Lubsko 
w  IV lidze lubuskiej, Stal Jasień ostatnie 
miejsce w lidze okręgowej oraz 15. 
Miejsce Błękitnych Zabłocie w A-kla-
sie.

Budowlani Lubsko w tym sezonie spi-
sują się zdecydowanie poniżej swoich 
możliwości i umiejętności. Sama gra 
nie wygląda źle, wiele meczy drużyna 
Roberta Ściłby gra jak równy z równym. 
Wiele zmienia pierwsza stracona bram-

ka, która ustawia już mecz do końca. 
Po rundzie wiosennej Budowlani oku-
pują 15. Miejsce w tabeli, tym samym 
znajdują się w strefie spadkowej. Fakt, 
niewiele brakuje aby się z niej wydostać. 
Należy sumiennie przepracować zimo-
wą przerwę, dokonać wzmocnień w ra-
mach możliwości klubu. Prognozowane 
miejsce na koniec sezonu 11-13
Stal Jasień w tym roku uzyskała długo 
oczekiwany awans do ligi okręgowej 
grupa Zielona Góra.  Nie dziwi nikogo, 
że powinno się grać z drużynami lep-
szymi stąd awans na pewno jest plusem, 
natomiast sam styl gry mocno odstaje 

od rozgrywek okręgowych. Z druży-
ny kliku zawodników odeszło jeszcze 
przed rozpoczęciem sezonu, co widać 
na boisku. Runda jesienna może być 
ostatnią dla Stali jeżeli nie dojdzie do 
kilku transferów, doświadczonych za-

wodników. Przewidywane miejsce na 
koniec sezonu: 15-16
Sparta Mierków zalicza jeden z naj-
lepszych sezonów w A-klasie.  Druży-
na przerwę zimową spędzi na „pudle”, 
obecnie to 3. Miejsce.  Ostatnie mecze 
drużyny z Mierkowa napawają kibiców 
optymizmem, Sparta nie przegrywa, 
to cieszy. W ogóle warto dodać, że w 
rundzie wiosennej Mierków okazał się 
bezkompromisowy:  9 zwycięstw i 4 
porażki. Oby tak dalej! Przewidywane 
miejsce na koniec sezonu: 2-4
KADO Górzyn to solidna drużyna 
A-klasowa, z młodym zespołem, który 

się dobrze ogląda. Warto przytoczyć 
przegrany mecz pucharowy z TS Przy-
lep, który pomimo porażki zawodnicy z 
Górzyna zaprezentowali się na tle IVli-
gowca bardzo przyzwoicie. Zapewne w 
Górzynie wszyscy widzieliby drużynę 

na jednym z  pierwszych miejsc,  co 
oczywiście realne, ponieważ do 3. Spar-
ty; KADO traci zaledwie 5 punktów. 
Prognozowane miejsce na koniec sezo-
nu:3-7
Błękitni Zabłocie  jeżeli utrzymają się w 
A-klasie będzie to ogromny sukces dla 
całej drużyny. Gra nie powala, a z dru-
żyny odeszło kilku zawodników przed 
startem sezonu m.in.:  Radosław Ro-
manowski do Budowlanych. Do ostat-
niej kolejki Zabłocie zgromadziło na 
swoim koncie zaledwie 1.  Punkt, żeby 
zdobyć na zakończenie rundy kolejne 3. 
Z ostatnią drużyną w lidze. Miejsce w 

strefie spadkowej nie dziwi, natomiast 
zdziwi i to pozytywnie utrzymanie. 
Prognozowane miejsce na koniec sezo-
nu: 13-14
Budowlani Lubsko II początek rundy 
jesiennej nie zaliczą do udanych, poraż-

Podsumowanie rundy jesiennej 2017/2018

Budowlani Lubsko w rundzie jesiennej spisali się poniżej oczekiwań

Słaba postawa Stali Jasień w pierwszej połowie sezonu
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Sparta Mierków zajmuje obecnie 3. miejsce w tabeli

Rezerwy Budowlanych po słabym początku sezonu wędrują w górę tabeli
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ka goniła porażkę. Po kilku pierwszych 
spotkaniach drużyna, stworzona w eks-
presowym tempie zaczęła się zgrywać, 
zawodnicy poznawać i przyszły pierw-

sze zwycięstwa. Sama gra nie wygląda-
ła najgorzej. Kolejne mecze windowa-
ły drużynie w górę. Starsi zawodnicy 
pomagali młodszym z aklimatyzacją.  

Warto dodać, ze od 7. Spotkań drużyna 
Stanisława Słobodziana jest niepokona-
na i  rundę kończy na 5. Miejscu. Pro-
gnozowane miejsce na koniec  sezonu: 3 Bartosz Łapa

04.11.2017 w hali sportowej Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Lubsku odbyła 
się VI Charytatywna Profesjonalna 
Gala Walk – „Bitwa o Lubsko – Nowe 
Wyzwanie `2017”. Pełna hala wspa-
nialej i nie tylko lubskiej publiczności 
była światkiem świetnego widowiska 
sportowego.  Uroczystego otwarcia 
dokonał burmistrz Lubska pan Lech 
Jurkowski. 

Główny organizator Lubski Klub Spor-
towy Karate „Oyama” przygotował 
piękną scenerię, świetne pojedynki w 
takich kategoriach jak Muay Thai, K-1, 
Brazylijskie Ju-Jitsu, Boks i Oyama Ka-
rate oraz różnorodne występy. Przed 
publicznością wystąpili: dwukrotnie ze-
spół fitness 3maj formę pani Lidii Czyż 
w Strong`u i Zumbie,   Radosław Ban-
dziak z grupą Centrum Kettlebell Lub-

sko, 12-letni Szymon Dylewicz, który 
zaśpiewał bardzo klimatyczną piosenkę 
„Traptoor” i formacja taneczna Crazy 
Dance z Żagańskiego Centrum Kultury 
pod kierownictwem Artura Niezgody. 
Głównym bohaterem gali był Patryk 
Łyczko. Jak co roku lubskie Oyama 
Karate za cel nadrzędny stawia sobie 
pomoc potrzebującym. Dzięki panu 
Radosławowi Ugrynowiczowi, który 

organizatorom opowiedział tragiczne 
losy Patryka, VI gala walk została po-
święcona właśnie Patrykowi, który w 
zeszłym roku uległ poważnemu samo-
chodowemu wypadkowi. Na scenie w 
czasie prezentacji fotograficznej przed-
stawiającej Patryka przed wypadkiem i 
w czasie trudnej rekonwalescencji pan 
Andrzej Tomiałowicz opowiadał pu-
bliczności o losach Patryka i jego wal-

ce o powrót do zdrowia, o turnusie w 
ośrodku rehabilitacyjnym w Polanicy 
Zdrój i bardzo drogich badaniach w 
krakowskiej klinice neurookulistycz-
nej.  Następnie przywitał Patryka, który 
dzięki swojemu tacie mógł przybyć na 
tę galę. W momencie gdy Patryk z wiel-
kim trudem odwrócił się do publicz-
ności i pomachał do niej na widowi 
rozległy się wielkie i długo nie cichnące 
brawa. Publiczność gali od początku 
jest niesamowita. Dziękujemy. 
W czasie trwania całej gali, wśród pu-
bliczności krążyli wolontariusze lub-

skiego Oyama Karate i do specjalnych 
puszek zbierali środki na dalszą, bardzo 
trudną i mamy nadzieję skuteczną re-
habilitację. Sumę zebranej kwoty poda-
my do publicznej wiadomości po komi-
syjnym jej przeliczeniu.
Poszczególne pojedynki przyniosły 
wiele emocji zarówno dla walczących 
jak i dla publiczności. Oto wyniki:
Walka Muay Thai: Przemysław Dobiel-

ski z Żar zwyciężył z Michłem Znajkie-
wiczem ze Słubic.
Walka K-1: Laura Derej z Żary zwycię-
żyła z Wiktorią Fornalczyk z Żagania
Walka Brazylijskiego Ju-Jitsu: Vaclav 
Bojda z Trinec (Czechy) zwyciężył z 
Rafałem Gaszem z Żar
Walka Muay Thai: Edgar Shklyar 
(Ukraina) – obecnie Słubice zwyciężył 
z Jakubem Skobelskim z Żar 
Walka K-1: Łukasz Kozyra Żagań zwy-
ciężył z Piotrem Szydłowskim ze Słubic
Walka Oyama Karate: Maciej Świę-
cicki z Lubska zwyciężył z Norbertem 

Simińskim z Lubska
Walka bokserska: Łukasz Woroniec z 
Zielonej Góry zwyciężył z Adrianem 
Drosikiem z Lubska
Na koniec gali i już tradycyjnie rozegra-
no konkurs Temashiwari (sztuka łama-
nia twardych przedmiotów), w której 
wystartowało 10 zawodników. Po raz 
pierwszy wszyscy zawodnicy, wszyst-
kie  swoje próby zaliczyli pozytywnie. 

VI Charytatywna Profesjonalna Gala Walk  „Bitwa o Lubsko – Nowe Wyzwanie 2017”

SERCE DLA PATRYKA
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Po pierwszej turze do rundy finałowej 
weszło czterech zawodników, którzy ro-
zegrali emocjonujący finał. Ilość złama-
nych dachówek sumowano z dwóch tur.
Wyniki:
1 miejsce zajął Mateusz Łanda z 29 zła-
manymi dachówkami (Oyama Karate 
Lubsko – Nowogród Bobrzański)
2 miejsce: Kamil Kościk, 28 dachówek 
(Oyama Karate Lubsko)
3 miejsce: Patryk Rozmys, 27 dachówek 
(Oyama Karate Zielona Góra)
4 miejsce: Wojciech Wieczyński, 26 
dachówek (Oyama Karate Nowogród 
Bobrzański)

Cały ten magiczny wieczór nie miał-
by takie oprawy i nie dostarczyłby tylu 
emocji gdyby nie sponsorzy i współor-
ganizatorzy, którymi byli Urząd Miasta i 
Gminy w Lubsku z burmistrzem panem 
Lechem Jurkowskim, Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Lubsku na czele z panią dy-
rektor Marią Łaskarzewską oraz Lubski 
Dom Kultury i panią dyrektor Teresą 
Załużną.
Naszymi sponsorami – przyjaciółmi 
byli:
AGDtechnik.pl – Jan Korsak
Agencja Usługowo-Handlowa „Astra-
-Ochrona” Bartosz Kucharski”
Auto Serwis „Maludy” – Wojciech Ma-

ludy
Chiropraktik Schmerztherapie – Tho-
mas Hähnel
Ciach&Style – Bartosz Iwanowski
Fotograf - Patryk Błaszczak 
„JOKER”  - Robert Jakubiak 
„JORDAN” Okna, drzwi – Zbigniew 
Jordan
Jubo-Trans - Bogdan i Jerzy Halczuk
Klub Motocyklowy 96 MC Poland – 
Lubsko
Kostrzyńsko - Słubicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna
Lecznica dla Zwierząt – Robert Kowal-
czyk 
Lokator - Kamil Fluder
Magnolia Sp. z.o.o.
Plastal - Sławomir Urban 
PPH „Wrota” – Kamil Piekło
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe 
Import Eksport - Ryszard Dancewicz
PZU Oddział Lubsko – Małgorzata De-
lijewska
Sklep Motoryzacyjny „U Pawła” – Pa-
weł Suchowiecki
Ubezpieczeniowa I&M - Marek Mały-
szko 
UESA Polska – Dyrektor Generalny 
Pan Marek Chromik 
Usługi ziemne - Tomasz Duczmal 
Warzywniak – Beata Borowska
Zakład Produkcyjno Handlowo-Usłu-
gowy – Zbigniew Mróz

Dziękujemy Klubom, które wystawiły 
swoich zawodników:
Klub Korona Gym Słubice, Żarski Klub 
Sportów Walki, Wojskowy Klub Spor-

towy „Sobieski”, GB Draculino Trinec, 
Jedi Boxing Zielona Góra oraz Lubski 
Klub Sportowy Karate „Oyama”.
Szef klubu pan Andrzej Tomiałowicz 
bardzo dziękuje całemu komitetowi or-
ganizacyjnemu na czele z panem Zbi-
gniewem Tomiałowiczem, Mateuszem 
Łandą i Markiem Błaszków. Dziękuje 
prowadzącemu galę w profesjonalnym 
stylu Radosławowi Bandziak. Dziękuję 
sekretarzom zawodów Pauli Leśniow-
skiej, Klaudii i Patrycji Tomiałowicz, 
dziewczętom wprowadzającym zawod-
ników Dominice Żurawińskiej i Nikoli 
Leśniowskiej. Dziękuje wolontariuszom 
zbierającym pieniądze. Dziękuje drob-
niutkiej Dominice Walerych za odwagę 
wejścia na ring i prezentowaniu nume-
ru rundy oraz wszystkim tym, którzy 
aktywnie przyczynili się do kolejnego 
sukcesu gali „Bitwa o Lubsko”. Dziękuję 
mojemu sensei Tomaszowi Częścikowi, 
który na galę razem ze swoją partnerką 
Esterą przyleciał z Londynu – Tomek, 
Ty wszystko wiesz. Dziękuje wszyst-
kim sędziom, którzy wykonali bardzo 
ciężką i odpowiedzialną pracę oraz 
wielkim wojownikom, którzy wystąpili 
na lubskim ringu. Przede wszystkim 
dziękuje wspaniałej, dojrzałej lubskiej 
publiczności o wielkim i otwartym 
sercu.

Patryku, ta „Bitwa o Lubsko” była dla 
Ciebie…   
     

Andrzej Tomiałowicz
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12 października odbyła się już piąta 
rewitalizacja lubskiego parku. Zapisy 
ruszyły równo o godzinie 9:00, gdzie 
uczestnicy dostali od pracowników 
Urzędu Miasta rękawice i odblaskowe 
kamizelki. Kilka minut po 9;00 prze-
prowadzono krótkie szkolenie  BHP dla 
uczestników jakże słusznego celu. Na 
październikowej rewitalizacji stawiło 
się ponad 100 osób: pracownicy UM, 
uczniowie i opiekunowie z lubskich 
szkół, przedstawiciele organizacji i sto-
warzyszeń. Pierwszy etap prac trwał do 
godziny 11:30, kiedy zorganizowano 
przerwę na kawę i słodki posiłek za-
pewniony przez miasto. Prace trwały 
do około godziny 14:00, kiedy to zor-
ganizowano ognisko. W imieniu władz 
miasta chcielibyśmy podziękować 
wszystkim przybyłym. Zapewne kolej-

REWITALIZACJA 
LUBSKIEGO PARKU

na rewitalizacja ruszy na wiosnę.

Bartosz Łapa
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