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Wzgórze po byłym 
kościele 
św. Mikołaja 
w Lubsku ma szansę 
otrzymać im. Józefa 
Piłsudskiego.

Takim wnioskiem zakończyło 
się środowe, 17 stycznia, posie-
dzenie komisji oświaty i kultu-
ry rady miejskiej w Lubsku.
Idea nazwania imieniem mar-
szałka wzgórza, powstała jako 
pochodna do pomysły usta-
wienia w tym miejscu kolum-
ny Józefa Piłsudskiego, która 
miałby być uczczeniem obcho-
dów 100 – lecia odzyskania 
niepodległości .
Pomysł takiej inicjatywy przed-
stawił prezes stowarzyszenia 
przyjaciół ziemi lubskiej Bene-
dykt Szymański, wskazując że 
jest to miejsce eksponowane i z 
historyczną tradycją i do lat 60 
tych XX wieku na wzgórzu stał 
kościół św. Mikołaja, a koło 
niego był cmentarz.

- Mogą być 
trzy formy 
kolumny od 
dużej do ma-
łej. Czy zrobi-
my to w tym 
roku, czy w 
kolejnym i 
czy będzie to 
kolumna czy 
inna forma to 
sprawa wtór-
na. Ważne, 
żeby ten teren 
uporządko-
wać – pod-
kreśl autor 
pomysłu.
Mimo upły-

wu lat nad terenem wzgórza 
opiekę sprawuje konserwator 
zabytków, którego opinia, co 
do możliwości prowadzenia 
prac ziemnych w tym miejscu 
jest kluczowa. Przez lata po-
wstało tam także, na potrzeby 
szpitala, potężne szambo i ta-
kiż transformator.
- Najpierw musimy zrobić po-
rządek z naszą pamięcią histo-
ryczną, uporządkować szambo 
i cmentarz, żeby na tym nie 
stawiać pomników – podkreślił 
Jerzy Jakubiak ze stowarzysze-
nia żołnierzy wyklętych.  Nie-
podległość kosztuje i trzeba na 
ten cel ponieść koszty – dodał, 

zapraszając na msze za ojczy-
znę, które od 11 lutego do 11 
listopada 2018 roku, w każdą 
drugą niedzielę miesiąca, będą 
się odbywać o 18.00 w kościele 
pw. NNMP w Lubsku.
Na rolę święta wskazywał też 
radny powiatowy.
- Ważne, żeby każdy z nas po-
czuł się wdzięczny za odzyska-
nie niepodległości – podkreślił 
Józef Radzion.
Na inne aspekty wskazywali 
radni i goście komisji.

- Najpierw musimy uporząd-
kować teren administracyjnie 
– wskazał radny Rober Słowi-
kowski.
- Musimy też zastanowić się, w 
jakiś sposób będziemy korzy-
stać z tego miejsca, ponieważ 
np. obchody 11 listopada od-
bywają się w domu kultury, a 
kwiaty są składane w miejscu 
pamięci pod LDK – wskazał 
sekretarz gminy Henryk Dyb-
ka.
Ostatecznie komisja wypra-
cowała wnioski, że na lutowe 
posiedzenie komisji urząd 
przygotuje koncepcje zago-
spodarowania wzgórza, które 
docelowo otrzyma imię Józefa 
Piłsudkiego.

TR

Piłsudski w Lubsku

Do lat 60-tych XX wieku na wzgórzu stał kościół Św. Mikołaja
Mogą być trzy formy kolumny od dużej do małej. Czy zrobimy to w tym roku, czy w kolejnym 

i czy będzie to kolumna czy inna forma to sprawa wtórna. Ważne, żeby ten teren uporządkować – 
podkreślił Benedykt Szymański

Najpierw musimy zrobić 
porządek z naszą pamięcią 
historyczną, uporządkować 
szambo i cmentarz, żeby na 
tym nie stawiać pomników 
– podkreślił Jerzy Jakubik 

ze stowarzyszenia żołnierzy 
wyklętych.  Niepodległość 
kosztuje i trzeba na ten cel 

ponieść koszty – dodał, 
zapraszając na msze za 

ojczyznę, które od 11 lutego do 
11 listopada 2018 roku, w każdą 
drugą niedzielę miesiąca, będą 
się odbywać o 18.00 w kościele 

pw. NNMP w Lubsku

Ważne, żeby każdy z nas poczuł 
się wdzięczny za odzyskanie 

niepodległości 
– podkreślił Józef Radzion

www.facebook.com/
przekojlokalnylubsko
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W celu uszczelnienia polskiego sys-
temu podatkowego Ministerstwo Fi-
nansów wprowadziło tzw. Jednolity 
Plik Kontrolny (JPK). I choć dla części 
przedsiębiorców (małych, średnich i 
dużych) obowiązek istnieje od począt-
ku 2017 roku, to dopiero od 1 stycznia 
2018 r. objął największą ich grupę, czyli 
tzw. mikroprzędsiębiorców. Od nowe-
go roku każdy przedsiębiorca będący 
podatnikiem czynnym VAT i prowa-
dzący księgi podatkowe przy użyciu 
programów komputerowych ma obo-
wiązek comiesięcznego przesyłania 
fiskusowi JPK_VAT.

JPK_VAT to jedna ze struktur składa-
jących się na Jednolity Plik Kontrolny. 
Obecnie JPK ma następującą strukturę:
księgi rachunkowe - JPK_KR
wyciąg bankowy - JPK_WB
magazyn (przyjęcia z zewnątrz, wyda-
nia na zewnątrz, rozchód wewnętrzny 
i przesunięcia międzymagazynowe) - 
JPK_MAG
ewidencje zakupu i sprzedaży VAT  - 
JPK_VAT
faktury (zestawienie faktur) - JPK_FA
podatkowa księga przychodów i roz-
chodów - JPK_PKPIR
ewidencja przychodów - JPK_EWP
Celem wprowadzenia JPK było ułatwie-
nie przedsiębiorcom przekazywania 
danych do urzędu oraz zmniejszenie 
kosztów z tym związanych. Sam fiskus 
uzyskał narzędzie do przeprowadzenia 
szybszej kontroli podatkowej, która 
może odbywać się bez wizyty w siedzi-
bie przedsiębiorcy. Urzędnicy deklarują 

również, że system pozwoli im łatwiej 
odnaleźć tzw. puste faktury.   
Obecnie podział obowiązków związa-
nych z Jednolitym Plikiem Kontrolnym 
ze względu na wielkość przedsiębior-
stwa (zgodnie z art. 104 – 106 ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej) 
jest następujący:
Duże firmy
obowiązkowo przesyłają na żądanie 
organów dane w formie JPK.
obowiązkowo i bez wezwania przesy-
łają JPK_VAT.
Mali i średni przedsiębiorcy 
obowiązkowo i bez wezwania przesy-
łają JPK_VAT
Do 30 czerwca 2018 r. dobrowolnie 
przesyłają na żądanie organów podat-
kowych dane w formie JPK.
Od 1 lipca 2018 roku obowiązkowo 
przesyłają na żądanie organów podat-
kowych dane w formie JPK.
Mikroprzedsiębiorcy 
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązkowo i 
bez wezwania przesyłają JPK_VAT
Do 30 czerwca 2018 r. dobrowolnie 
przesyłają dane w formie JPK.
Od 1 lipca 2018 roku obowiązkowo 
przesyłają na żądanie organów podat-
kowych dane w formie JPK

JPK_VAT można wysłać stosując bez-
pieczny podpis elektroniczny albo z 

wykorzystaniem profilu zaufanego. 
Pozostałe struktury, po uzgodnieniu z 
urzędem, można udostępnić na elek-
tronicznych nośnikach danych. 

Za nieprzekazanie JPK grożą kary wyni-
kające z kodeksu karnego skarbowego i 
ordynacji podatkowej. Organ skarbowy 
może uznać taki czyn za udaremnienie 

lub utrudnianie wykonania czynności 
służbowej w trakcie czynności kontro-
lnych, co może skutkować nałożeniem 
grzywny za przestępstwo skarbowe. 
Dodatkowo karę porządkową przewi-
duje również ordynacja podatkowa. 
W 2018 r. maksymalna kara wynosi 
2800 zł. 

Jednolity Plik Kontrolny
fo

t. 
ne

t
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Pomysłem przeniesienia biblioteki 
ze szkoły do kontenerów, zakończyło 
się zebranie wiejskie w Mierkowie, 
w środę 17 stycznia.
Mierkowska filia biblioteki publicznej 
od lat funkcjonuje w budynku szkoły w 
Mierkowie. Sęk w tym, że w budynku, 
należącym do gminy, od 7 lat funkcjo-
nuje szkoła niepubliczna prowadzona 
przez żarskie stowarzyszenie.
Na posiedzeniu komisji oświaty, został 

wypracowany wnio-
sek, żeby filię prze-
nieść do wiejskiej 
świetlicy.
- Nikt nie mówił o 
likwidacji biblioteki, 
ale o jej przeniesieniu. 
Można też zastanowić 
się nad rozbudową 
szkoły, tak żeby zna-
lazło się miejsce dla 
biblioteki – wskazał 
radny Marcin Flies.
Stanowisko władz 
gminy przedstawił 
burmistrz Lubska.
- Szkoła zwróciła się 
do gminy z wnio-
skiem o sprzedaż bu-
dynku, ponieważ chce 
się rozwijać. To rodzi 
problem biblioteki, 
która też jest w tym 
samym budynku. Py-
tanie gdzie tę filię przenieść, bo o likwi-
dacji nie ma mowy. Jedyny komunalny 
budynek w Mierkowie to świetlica, ale 
przeniesie tutaj biblioteki uważam za 

zły pomysł. Ani biblioteki nie będzie, 
ani świetlicy – wskazał Lech Jurkowski. 
Chciałbym poznać państwa propozycje 
– zwrócił się do mieszkańców wsi.
O powodach, dla których żarskie sto-
warzyszenie chce kupić budynek mówił 
jego prezes.
- Jesteśmy w Mierkowie od 2012 roku 
i do tej pory „włożyliśmy” około 200 
tys. zł, w nie swój budynek, po to żeby 
szkoła miał przyzwoite standardy i chce-

my dalej inwestować i remontować np., 
przeciekający dach, ale chcemy to ro-
bić na swoim mieniu. Drugi powód to 
reforma oświaty, po której szkoła stała 
się ośmioklasowa i są nam potrzebne 
dodatkowe klasy i powstał problem co 
zrobić z publiczną biblioteką w niepu-
blicznym budynku i do tego biblioteką 

funkcjonującą poza godzinami pracy 
szkoły – wskazał Wiktor Polakowski.
Sens dalszego funkcjonowania filii 
przedstawiła dyrektor lubskiej biblioteki 
publicznej.
- W 2017 roku filia miał 201 czytelni-
ków, 8382 wypożyczenia i 3634 korzy-
stających z czytelni. To naprawdę dobre 
wskaźniki, jak na wiejska filię – poinfor-
mowała Maria Rudek.
Pierwszy pomysł to wykorzystanie 

opuszczonego budynku mieszkalnego.
- Mamy taki budynek. Nie ma do niego 
spadkobierców. Może by gmina przejęła 
tę nieruchomość zaproponowała sołtys 
Mierkowa Zofia Korzyniewska.
Kolejny pomysł to transakcja wiązana
- Sprzedajmy szkołę stowarzyszeniu, 
a za uzyskane pieniądze i dodatkowy 

wkład gminy, wyremontujemy przybu-
dówkę przy szkole i tam będzie bibliote-
ka – zaproponował Marcin Handke.
O sprzedaży mówił też prezes Stali 
Mierków
- Sprzedajmy szkołę, ale niech biblioteka 
tam zostanie – zaproponował Edward 
Kulczyk.
Szkoła to nie tylko budynek, ale i teren 
przy szkole, w tym plac zabaw, dotych-
czas wykorzystywany przez szkołę jak i 

lokalną społeczność.
- Czy stowarzyszenie 
chce kupić samą szko-
łę czy razem z placem 
zabaw – pytała Anna 
Karpezo.
Odpowiedzi na to py-
tanie udzielił włodarz 
gminy proponując 
aby środki uzyskane 
ze sprzedaży szkoły 
przeznaczyć na zakup 
kontenerów, w któ-
rych znalazł by miej-
sce filia biblioteczna, a 
kontenery te miały by 
stanąć obok budynku 
szkolnego. Realizacja 
dokumentacji nastą-
piła by w 2018 roku, a 
reszty w 2019.
- Czy takie rozwią-
zanie państwa satys-
fakcjonuje – zapytał 

mieszkańców burmistrz.
W głosowaniu wszyscy obecni na spo-
tkaniu byli za takim rozwiązaniem.

TR

Biblioteka w kontenerze

Szkoła zwróciła się do gminy z wnioskiem 
o sprzedaż budynku, ponieważ chce się 

rozwijać. To rodzi problem biblioteki, która 
też jest w tym samym budynku. Proponuję, 

aby środki uzyskane ze sprzedaży szkoły 
przeznaczyć na 

zakup kontenerów, 
w których znalazł 

by miejsce filia 
biblioteczna, 

a kontenery te 
postawić obok 

budynku szkolnego 
– zaproponował 
burmistrz Lech 

Jurkowski.

Nikt nie mówił 
o likwidacji 

biblioteki, ale o 
jej przeniesieniu. 

Można też 
zastanowić się nad 
rozbudową szkoły, 
tak żeby znalazło 

się miejsce dla 
biblioteki – wskazał 
radny Marcin Flies

Chcemy dalej inwestować i remontować, 
ale chcemy to robić na swoim mieniu. Drugi 

powód to reforma 
oświaty, po której 

szkoła stała się 
ośmioklasowa i 

są nam potrzebne 
dodatkowe 

klasy – wskazał 
prezes żarskiego 

stowarzyszenia 
oświatowego 

Wiktor Polakowski.

Mamy opuszczonego budynek mieszkalny. 
Nie ma do niego 
spadkobierców. 
Może by gmina 

przejęła tę 
nieruchomość - 
zaproponowała 

sołtys 
Mierkowa Zofia 
Korzyniewska.

Sprzedajmy szkołę stowarzyszeniu, a za 
uzyskane 

pieniądze i 
dodatkowy 

wkład gminy, 
wyremontujemy 

przybudówkę 
przy szkole i tam 
będzie biblioteka 
– zaproponował 
Marcin Handke

Sprzedajmy 
szkołę, 

ale niech 
biblioteka tam 

zostanie – 
zaproponował 

Edward 
Kulczyk.

Czy 
stowarzyszenie 

chce kupić samą 
szkołę czy razem 
z placem zabaw 

– pytała Anna 
Karpezo.

Filia w Mierkowie 
ma naprawdę 

dobre wskaźniki 
– przekonywała 

dyrektor lubskiej 
biblioteki Maria 

Rudek.

Mieszkańcy Mierkowa opowiedzieli się za przeniesieniem świetlicy do kontenerów.
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Uchwalony, na sesji 28 grudnia, 
budżet Lubska na 2018 rok 
może się radykalnie zmienić. 
Fiaskiem zakończyły się próby 
subrogacji zadłużenia. Teraz 
wszystko zależy od banku 
i opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. 

Radni jednogłośnie uchwali budżet Lubs-
ka. Dochody na rok 2018 to  85 mln zł, 
w tym dochody bieżące – 75 mln zł, a 
dochody majątkowe – 10 mln zł.
O ponad półtorej miliona wyższe są wy-
datki, które zaplanowano w kwocie 86, 
5 mln zł, w tym wydatki bieżące – 73, 2 
mln zł,  a wydatki majątkowe – 13,3 mln 
zł.
Planowany deficyt zostanie sfinansowany 
z kredytów i pożyczek, na kwotę 5,2 mln 
zł.   . Założony na koniec 2018 dług Lubs-
ka to 69,2 mln zł, w stosunku do 67.7 w 
2017 roku.

„Cięcia”
Największe oszczędności, w budżecie 
Lubska 2018, to brak planów środków 
na budowę remizy OSP w Górzynie. Z 
okrągłego miliona zaplanowanego na jej 
budowę, pozostało jedynie 50 tys. zł na 
dokumentację.
Nie pomogła ani „klepsydra” na słupach 
ogłoszeniowych, ani obecność strażaków 
z Górzyna na sesji.
U ujęcie Górzyńskiej remizy, w ostatecz-
nym planie budżetu, prosił radnych bur-
mistrz Lubska.
Za wnioskiem burmistrza był lubski rad-
ny, a zarazem szef żarskich strażaków
Z wnioskiem burmistrz i apelem preze-
sa OSP nie zgodził się radny Ireneusz 
Kurzawa.

Spore cięcia dotyczą rezerwy ogól-
nej, którą zmniejszono o 90 tys. zł, 
pozostawiając 100 tys. zł.  Podobnie wy-
sokie oszczędności spotkały rezerwę na 
zadania współfinansowane ze środków 
UE. Z zaplanowanego, na ten cel pier-
wotnie 250 tys. zł, pozostało 157 tys. zł. 
Zmniejszono także  wydatki na placówki 
zajmujące się opieką nad dziećmi, takie 
jak klub „Samosia” i „Bajkowa Zagro-
da”. Tu radni zdecydowali o cięciach na 
kwotę 64 tys. zł, pozostawiając 80 tys. zł. 
Spore oszczędności dotyczą działalności 

OSiR-u. Radni zmniejszyli wydatki 
bieżące o 80 tys. zł, pozostawiając 2.35 
mln, a wydatki inwestycyjne, aż o 250 
tys. zł, pozostawiając zaledwie 50 tys. zł.
Budżetem Lubska, z powodu ogromnego 
zadłużenia interesuje się mocno Regio-
nalna Izba Obrachunkowa, której pozy-
tywna opinia, o projekcie budżecie, jest 
niezbędna do jego uchwalenia.

Opinię RIO, odczytała
skarbnik gminy.

Gmina planuję subrogację, czyli 
restrukturyzację części zadłużenia. Re-
strukturyzacja obejmuje kwotę 32 mln zł 
i ma być spłacana w latach 2018-2033. 
Na ten cel gmina planuje dochody ze 
sprzedaży mienia na łączną kwotę 20 
mln. zł ( w latach 2018-2023), ale w roku 
2016, z tego tytułu gmina uzyskała tylko 
1, 4 mln zł. Oprócz restrukturyzacji, gmi-
na planuje zaciągnięcie kolejnych kredy-
tów, na kwotę 3,7 mln zł, co powoduje 
dalsze zadłużanie gminy. Mimo takie 
trudnej sytuacji, gmina nie rezygnuje z 
inwestycji i nadal realizuje wydatki nie 
obowiązkowe, jak fundusz sołecki, czy 
dotacje dla stowarzyszeń. Jednocześnie 
brak jest działań zwiększających docho-
dy lub poprawiających ściągalność 
należności gminy (podatki i opłaty). 
Jedynym efektem subrogacji jest 
możliwość uchwalenia budżetu, ale jeżeli 
przetarg na subrogację nie zostanie sfi-
nalizowany umową z bankiem, to gmina 
nie zachowa wskaźników określonych w 
ustawie o finansach publicznych i wte-
dy działania naprawcze podejmie RIO" 
– wskazała Izba, ale ostatecznie wydała 
pozytywną opinię o możliwości uchwa-
lenia budżetu przez Lubsko.

Nici z subrogacji
W poniedziałek 15 stycznia minął termin 
w jakim banki mogły złożyć ofertę na 
przetarg, ogłoszony przez gminę Lubsko, 
na subrogację 32 mln. zł zadłużenia. 
- Niestety do przetargu nie przystąpił 
żaden bank – poinformowała naczelnik 
wydziału finansów UM w Lubsku Anna 
Gołębiewska.
Warto dodać, że tegoroczny budżet Lubs-
ka, zakładał, że subrogacja zadłużenia 
będzie, inaczej nie udało by się „spiąć” 
budżetu gminy.
- Są oferty parabanków. O tym czy 
dopuścimy oferty parabanków decyduje 
burmistrz, który odpowiada za finanse 
gminy. To wcale nie musi być drożej, 
niż oferta banków.(Pierwotne założenie 
subrogacji, to restrukturyzacja 32 mln zł, 
będzie kosztować gminę dodatkowo 12 
mln zł, czyli razem 44 mln. zł przez 15 lat 
– przyt. red) – informowała, na początku 
roku skarbnik gminy Danuta Szewczyk.

Co w tej sytuacji
zapytaliśmy w RIO.

- Wiemy, że przetarg na subrogację nie 
został rozstrzygnięty. W tej sytuacji 
uchwała o subrogacji powinna być uchy-
lona jako bezprzedmiotowa. Jeżeli, w 
tej sytuacji, burmistrz ogłosił by kolejny 
przetarg, dopuszczając do niego paraban-
ki, to Kolegium Izby może potraktować 
takie działanie jako próbę obejścia prze-
pisów dotyczących zaciągania i opinio-
wania zobowiązań z tytułu kredytów 
i pożyczek. Gmina ma jeszcze jedno 
wyjście, czyli negocjacje spłat kredytów 
z bankiem (chodzi o wydłużenie termi-
nu płatności kredytów w BOŚ Bank na 
kwotę 25 mln zł – przyt. red.). Jeżeli te 
negocjacje zakończą się powodzeniem 
subrogacja nie będzie potrzebna. W 
przypadku fiaska negocjacji, Izba we-
zwie gminę, do przedstawienia programu  
postępowania naprawczego, który muszą 
opracować i przyjąć organy gminy. Oz-
nacza to oczywiście konieczność pos-
zukiwania oszczędności i rezygnacji z 
wydatków nieobligatoryjnych. Jeżeli, w 
zakreślonym ustawowo terminie 45 dni , 
program postępowania naprawczego nie 
wpłynie do RIO (np. radni z burmistrzem 
nie dojdą do porozumienia w zakresie 
cięć – przyt. red.), to Kolegium Izby usta-
li budżet Gminy samodzielnie. Budżet 
będzie wówczas mógł zostać ustalony 
bez zachowania relacji z art. 243 ust. 1 
ustawy o finansach publicznych, lecz 
każda jego zmiana nie może powodować 
zwiększenia stopnia niezachowania re-
lacji o której mowa  w art. 243 ust. 1 
ustawy o finansach publicznych. (bez 
powiększania negatywnej różnicy między 
dochodami a wydatkami  – przyt. red.) 
Kolegium Izby w przypadku nieopraco-
wania programu  postępowania napraw-
czego przez Gminę nie ma możliwości 
prawnych ustalenia Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej, co może spowodować 
problemy z realizacją przedsięwzięć wie-
loletnich gminy – podsumowuje sytuację 
gminy zielonogórskie RIO.
Negocjacje gminy z bankiem zaplanowa-
no na ostatni tydzień stycznia. 

TR

NA ŁASCE BANKU

Nawet nie próbowaliśmy przedkładać 
do RIO projektu budżetu, bez 

subrogacji, ponieważ nie było by szans 
na pozytywną opinię. Podjęliśmy 
też starania, które, w połączeniu 
z redukcją wydatków, mogą nas 

uchronić przed subrogacją. Chodzi 
o trzy kredyty w BOŚ Banku, które 

obecnie opiewają łącznie na 25 mln 
zł. Jeżeli uda nam doprowadzić, do 

szczęśliwego końca, negocjacje, z tym 
bankiem i rozłożyć spłatę kredytów o 
3 lata dłużej, to subrogacja nie będzie 
potrzebna. Jeżeli nic nie wyjdzie, ani z 
subrogacji ani z negocjacji zadłużenia, 

wtedy zostaje tylko plan naprawczy 
– wskazuje skarbnik gminy Danuta 

Szewczyk.

Nie poprę tego wniosku, ponieważ nikt 
nie mówi o „ścięciu” tego wydatku, 
tylko o przesunięciu na kolejne lata. 
Mamy takie zadłużenie jakie sami 
sobie „zafundowaliśmy” i ja się też 
biję w piersi, ale i pan ma w tym 

swój udział. Był pan w ekipie, która 
decydowała o budżecie (prezes OSP w 
poprzednich 2 kadencjach był radnym 

FS - przyt. red.) i mógł pan wtedy o 
tym mówić - akcentował szef Radnych 

Niezależnych Ireneusz Kurzawa.

Dzięki determinacji burmistrza jest 
prawie pewne, że górzyńskie OSP 

otrzyma nowy samochód. Jego 
wartość to 1 mln zł i nie będzie gdzie 
go trzymać. To będzie kłopot. Stan 

obecnej remizy jest taki, że nie co tam 
remontować, tylko trzeba zbudować 
nową - wskazał Robert Słowikowski. 
Natomiast, co do tego, kto jest winny, 

że jeszcze jej nie ma, to ja bym nie 
szukał winy w starostwie. Znam 

sprawę i z jednej i z drugiej strony i 
w lubskim urzędzie nie brakowało 

niefortunnych ruchów w tej sprawie, 
jak chociażby upublicznienia drogi 

przy której ma stanąć remiza. Późno 
też uruchomiono procedurę przez 
ministerstwo, w sprawie zgody na 

budowę na III klasie ziemi - dodał R. 
Słowikowski.

Plan przedłożony przez burmistrza 
zakładał deficyt na poziomie ponad 
3 mln zł Naszym celem, jak radnych 
jest takie obniżenie deficytu, żeby 
nie wchodzić w subrogację, która 
tylko powiększa zadłużenie gminy. 

Po cięciach, które zrobiliśmy, deficyt 
spadł do 800 tys. zł, ale z uwagi na to, 
że w 2017 roku nie został zakończony 

i rozliczony remont ulicy Gdańskiej, 
to wydatki z tego tytułu przeszły na 
rok 2018, co powiększyło deficyt – 

skomentował przewodniczący komisji 
finansów, radny Tomasz Apanowicz.

Niektóre cięcia radnych mogę 
zaakceptować, ale składam wniosek 
o to, żeby ująć w budżecie budowę 

remizy. OSP w Górzynie, w przyszłym 
roku dostanie nowy samochód. Jest 
to pewne na 90 % i nie będzie gdzie 
go trzymać. Nie można oszczędzać 

na bezpieczeństwie - wskazał, w 
uzasadnieniu wniosku, Burmistrz Lech 

Jurkowski.. Remiza już by dawno 
stała, gdyby nie zła wola starostwa w 
zakresie zmiany klasyfikacji gruntów - 

dodał włodarz Lubska.

Główne wydatki Kwota 

Wydatki na oświatę 22, 7 mln zł

Pomoc społeczna 7, 5 mln zł

Pomoc rodzinie, w tym program 
+500

20, 2 mln zł

Gospodarka odpadami 2,5 mln zł

Kultura fizyczna 2,8 mln zł

Wydatki na obsługę długu (kapitał 
+ odsetki)

5,9 mln zł

Fundusz sołecki 302 tys. zł

Budżet obywatelski 250 tys. zł

Administracja samorządowa 6, 2 mln zł

WYDATKI

Inwestycja Kwota

Dokończenie remontu ul. 
Przemysłowej i Sybiraków

4, 3 mln zł

Termomodernizacja Przedszkola 
nr 5

1, 9 mln zł

Doposażenie placów zabaw Cho-
cicz, Dłużek, Tuchola Żarska

189 tys. zł

Rozbudowa zbiornika Białków – 
Nowiniec

1,9 mln zł

Remont ul. Gdańskiej 977 tys. zł

WYDATKI INWESTYCYJNE

Źródła dochodów Kwota

Subwencja oświatowa 12, 4 mln zł

Podatek od nieruchomości (os. fiz. 
i prawne)

8,6mln zł

Podatek rolny i leśny 829 tys. zł

Podatki od osób fizycznych – odpis 
z PIT

11 mln zł

Podatki od osób prawnych – odpis 
z CIT

252 tys. zł

Subwencja wyrównawcza 7,6 mln zł

Sprzedaż mienia 3, 2 mln zł

Dotacje na świadczenia związane 
z pomocą rodzinie (w tym program 
+500)

19, 5 mln zł

DOCHODY
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TOMASZ APANOWICZ
PRAWDOPODOBNY KANDYDAT NA BURMISTRZA

W dniu 20 grudnia 2016 r. przed Sądem 
Okręgowym w Zielonej Górze zapadł 
wyrok z mojego powództwa 
przeciwko Lechowi Jurkowskiemu 
w sprawie o naruszenia moich dóbr 
osobistych. Sąd nakazał Burmistrzowi 
przeproszenie mnie oraz wpłacenie na 
rzecz Stowarzyszenia Wspólne Dobro, 
prowadzącego Powiatowy Dom Dziecka 
w Lubsku kwoty 2.000 zł. Burmistrz 
skorzystał z przysługującego mu prawa 
do zaskarżenia tego orzeczenia, 
ale w dniu 16 listopada 2017 r. 
Sąd Apelacyjny w Poznaniu oddalił jego 
apelację i utrzymał w całości wyrok 
Sądu I instancji.

Od tego momentu, czyli od 16 
listopada 2017 roku wyrok jest 
prawomocny i Lech Jurkowski powinien 
wykonać nałożone na niego obowiązki. 
Kilkukrotnie prosiłem Burmistrza 
o zastosowanie się do orzeczenia sądu 
i wykonania wyroku. Najbardziej 
zależało mi na tym, aby wpłata 
wskazanej w wyroku kwoty na rzecz 
Domu Dziecka nastąpiła jeszcze przed 
świętami, tak by dzieci miały weselsze 
święta. Za każdym razem jednak Lech 
Jurkowski zbywał mnie twierdząc, 
że nie zna treści orzeczenia.
Po uzyskaniu informacji, że mimo 
upływu 2 miesięcy, wpłata nie nastąpiła, 
publikuję wyrok i zachęcam Burmistrza 
do zapoznania się z jego treścią. 
Może po tym artykule Burmistrz 
zastosuje się do orzeczenia sądu.

TA
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Panie Starosto, jak ocenia 
Pan obecną kadencję?
W ciągu tych trzech lat 
starałem się, by decyzje 
podejmowane przeze mnie, 
Zarząd i Radę Powiatu 
były przemyślane, racjo-
nalne, a przede wszystkim 
przewidujące zagrożenia 
i sposoby wyjścia z nich. 
Dzięki zdecydowanym 
działaniom, determinacji, 
możemy pochwalić się 
bardzo dobrą sytuacją 
finansową powiatu – wręcz 
wymarzoną! Inwestujemy 
nie zaciągając kredytów, 
pozyskujemy z zewnątrz 
pieniądze, by nie obciążać 
budżetu. Pomimo osiągnięć 
nie zapominam o tym, aby 
ciągle twardo stąpać po zie-
mi.

Co może zagrażać sytuacji 
Powiatu w przyszłości?

Najbliższe potencjalne 
trudności to braki kadrowe, 
szczególnie niebezpieczne 
w służbie zdrowia. Musi-
my się z tym problemem 
zmierzyć. Na pewno inwe-
stycje w bazę wszystkich 
naszych obiektów i popra-
wa warunków płacy, są 
niezbędnym elementem na-
prawczym, do czego konse-
kwentnie dążę.  

Co w ciągu miniony-
ch trzech lat może Pan 
ocenić jako sukces 
Powiatu?
Bardzo ważny jest 
dla mnie człowiek 
i inwestowanie 
w niego, dlatego 
też pozyskaliśmy 
pieniądze na szkol-
nictwo zawodowe;  
szkolimy młodzież, 
doposażamy, remon-
tujemy i rozbudowu-

jemy warsztaty. Młodzież to 
nasza polisa na przyszłość. 
Bardzo ważne są dla mnie 
sprawy społeczne: ludzie 
potrzebujący wsparcia, po-
mocy urzędu. Inwestuje-
my więc w Domy Pomocy 
Społecznej, Domy Dziek-
ka, Powiatowy Szpital 
Na Wyspie w Żarach i w 
Lubsku. Robię wszystko, 
by moje marzenie o szpi-
talu świadczącym usługi 
na najwyższym poziomie 
ziściło się.  

Na inwestycje w 2018 roku mamy ponad 22 
miliony złotych. Planujemy wymienić dach i 
przebudować taras w Domu Pomocy Społecznej 
w Lubsku. W Górzynie i w Piotrowie będą prze-
budowane drogi powiatowe, pozyskaliśmy na 
to pieniądze od Wojewody. Kończymy ścieżkę 

pieszo-rowerową nad zalewem Karaś 
w Lubsku. W Specjalnym Ośrod-

ku Szkolno-Wychowawczym w 
Lubsku przeprowadzimy remont 
pomieszczeń sanitarno-higie-
nicznych. Zwiększamy kapitał 
zakładowy Szpitala Na Wyspie 
w Żarach o półtora miliona 
złotych. W dalszym ciągu prze-
budowujemy kolejne warsz-
taty szkolne w CKZiU.  Mam 
nadzieję, że budynek Zespołu 
Szkół Ekonomicznych w Ża-
rach doczeka się termomoder-
nizacji. Zaplanowaliśmy także 
inwestycje w gminie Brody i w 
Tuplicach - wskazuje Starosta 
Janusz Dudoić.

ROK 2018 - ROKIEM INWESTYCJI
POWIATU ŻARSKIEGO

Osiągnięcia Rady Powiatu Żarskiego w obecnej kadencji

Kompleksowa modernizacja SOSW w Lubsku
poprawiła bezpieczeństwo i komfort pracy

nauczycieli i wychowanków Ośrodka

Rondo na skrzyżowaniu ul. Moniuszki, 
Wieniawskiego i Lotników w Żarach poprawiło 
bezpieczeństwo i płynność ruchu drogowego

Budynek szpitala w Lubsku po 
latach marazmu, dzięki milionowym 
inwestycjom, zyskuje nowe „życie”

Rozbudowa Szpitala Na Wyspie to 
realizacja priorytowego zadania Powiatu 
Żarskiego w zakresie ochrony zdrowia

Nowoczesne wyposażenie 
warsztatów szkolnych w CKZiU 

w Żarach, to "przepustka" 
dla uczniów, do otrzymania 

atrakcyjnej pracy
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P o d s u m o w a n i e 
trzech lat pracy 
Forum 
Samorządowego 
i plany na wybory 
samorządowe. 
To główne tematy 
spotkania radnych, 
przedsiębiorców 
i działaczy, 
w poniedziałek 
8 stycznia w Lubsku.

Od genezy zadłużenia 
Lubska rozpoczął spotka-
nie Przewodniczący Fo-
rum Samorządowego 
w Lubsku.
- Jak zaczynaliśmy to mie-
liśmy majątek na poziomie 
38 mln zł i 42 procentowe 
bezrobocie. W 2014 mają-
tek wzrósł do 170 mln zł, 
a inwestycje to 132 mln zł. 
Nie było innej drogi, żeby 
ruszyć z miejsca, jak kre-
dyty i nie wstydzimy się 

tego. Inaczej nie zrobili-
śmy byśmy tego co mamy. 
Dzisiaj kanalizacja koszto-
wała by nie 60 a 90 mln zł, 
a hala nie 15 a 20 mln zł 
i do tego nie ma już pie-
niędzy unijnych na takie 
inwestycje. Polityka była 
prawidłowa, ale została 
zahamowana. Nie jest też 
prawdą, że to obecny wło-
darz uratował 2 miliony 
kar, które groziły Lubsku, 
za brak właściwych badań 

wody. Wnioski o kasa-
cję tych grzywien złożyli 
prawnicy jeszcze w cza-

sach mojej kadencji i po-
tem został tylko ogłoszony 
wyrok.  To samo dotyczy 
długu. On nadal rośnie. 
W 2014 był na poziomie 
58 milionów, a na koniec 
2017, na poziomie 67 mi-
lionów. To są skutki inwe-
stycji.– wskazał Bogdan 
Bakalarz.
Były burmistrz wymienił 
też dwie główne poraż-
ki czyli brak rozbudo-
wy zbiornika Nowiniec i 
oczywiście brak drugiego 
etapu obwodnicy Lubska.
O stanie prac nad obwod-
nicą poinformowała rad-
na sejmiku województwa 
lubuskiego.
- Projekt jest na liście re-
zerwowej. Może być przy-
jęty do realizacji jeżeli zo-
staną pieniądze z innych 
przetargów. Obecnie bra-

ny jest pod uwagę wariant 
pierwotny, czyli omijający 
Budziechów, ale zamiast 
wiaduktu nad torami ma 
być przejazd, co obniży 
koszty inwestycji. Musi 
też zostać przygotowana, 
przez Regionalną Dyrek-
cję Ochrony Środowiska, 
nowa decyzja środowisko-
wa – wskazała Anna Chi-
nalska.
O sprawie obwodnicy mó-
wił też włodarz Jasienia.
Był pomysł żeby budować 
rondo przed Budziecho-
wem, ale na to się nie zgo-
dziła wieś. Zaproponowa-
łem wariant pierwotny, 
ale bez wiaduktu i zjazd, 
z obwodnicy, na granicy 
gmin Lubska i Jasienia, 
czyli wzdłuż płotu starego 
przedszkola w Budziecho-

Karty w grze...

W spotkaniu uczestniczyli radni i działacze Forum Samorządowego, PIS, PSL oraz 
przedsiębiorcy

Projekt obwodnicy Lubska 
jest na liście rezerwowej. 

Może być przyjęty do 
realizacji jeżeli zostaną 

pieniądze z innych 
przetargów. Obecnie brany 

jest pod uwagę wariant 
pierwotny, czyli omijający 
Budziechów, ale zamiast 
wiaduktu nad torami ma 
być przejazd – wskazała 

radna sejmiku woj. 
lubuskiego Anna Chinalska.

Gmina Jasień jest żywo 
zainteresowana obwodnicą 

Lubska, ze względu na 
Budziechów, ale nie 

możemy siedzieć cicho. 
Zaczynamy zbiórkę 
podpisów pod listą z 

poparciem tego projektu 
i Lubsko też powinno 
to robić – zaapelował 

burmistrz Jasienia Andrzej 
Kamyszek.

Mamy duże doświadczenie 
w akcjach zbierania 

podpisów. Zbieraliśmy 
podpisy pod protestem 

w sprawie likwidacji 
spółdzielczości i kilka 

tysięcy nazbieraliśmy, więc 
i tu się uda – zaproponował 

prezes SM w Lubsku 
Janusz Gołębiewski. 

Ja deklaracji o starcie 
z Forum nie wziąłem, 
bo jeszcze nie jestem 
jego członkiem, ale 

współpracuję z klubem, 
więc taki start jest możliwy 
– wyjaśnił swoją obecność 

na spotkaniu radny 
Zbigniew Czarny.

Naszym największym 
problem jest 
poszukiwanie 

pracowników – wskazał 
Jerzy  Kaczmarczyk  

z firmy W&W.

Brak obwodnicy położył 
już nie jeden pomysł na 
strefę. Można zaczynać 
od małych firm, które po 
latach zaczynają płacić 
podatki i się rozwijają. 
Drugie ograniczenie 

górzyńskiej strefy to brak 
gazu. Bez tego będzie 

bardzo ciężko – podkreślał 
Bogdan Drankowski z firmy 

INHOFER DOORTEC
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wie – wyjaśnił Andrzej 
Kamyszek. Gmina Jasień 
jest żywo zainteresowana 
tą obwodnicą, ze względu 
na Budziechów, ale nie 
możemy siedzieć cicho. 
Zaczynamy zbiórkę pod-
pisów pod listą z popar-
ciem tego projektu i Lub-
sko też powinno to robić 
– dodał włodarz Jasienia.
Pomoc w zbieraniu podpi-
sów zaproponował prezes 
Spółdzielni Mieszkanio-
wej w Lubsku.
- Mamy duże doświad-
czenie w takich akcjach. 
Zbieraliśmy podpisy pod 
protestem w sprawie li-
kwidacji spółdzielczości 
i kilka tysięcy nazbiera-
liśmy, więc i tu się uda – 
podkreślił Janusz Gołę-
biewski. 
Obecni na spotkaniu lo-
kalni przedsiębiorcy Je-
rzy Kaczmarczyk z firmy 
W&W oraz Bogdan Dran-
kowski  z firmy INHOFER 
DOORTEC,  inwestujący 
koło Cottbus, wskazywali 
na ich problemy w Lub-
sku. 
- Naszym największym 
problem jest poszukiwa-
nie pracowników – wska-
zał J. Kaczmarczyk.
- Brak obwodnicy poło-
żył już nie jeden pomysł 
na strefę. Można zaczynać 
od małych firm, które po 
latach zaczynają płacić 
podatki i się rozwijają. 
Ważne są koszty zaku-
pu ziemi. Do niedawna 
grunty sprzedawane przez 
strefę kostrzyńską miały 
sztywną cenę 60 zł/m², a 
koło Cottbus jeden metr 
kosztuje 1 Euro, przy po-
wierzchni 20 ha. Drugie 
ograniczenie Górzyńskiej 
strefy to brak gazu. Bez 
tego będzie bardzo ciężko 
– podkreślał B. Drankow-
ski.

Dwa światy
Wieloletni radny po-
wiatowy Józef Radzion 
wskazał, że współpraca 
radnych ze starostą jest 
bardzo dobra i są tego wy-
mierne efekty. Wskazał 
też, że tegoroczny budżet 
powiatu to nie „kiełbasa 
wyborcza”.
- Śmiało można powie-
dzieć, że te trzy lata to 
okres sprawiedliwego po-
działu środków na wszyst-
kie gminy, oczywiście z 
zachowaniem proporcji, 
co do wielkości poszcze-
gólnych miast i gmin. 

Wszystkie inwestycje to 
76 mln zł i co ważne bez 
kredytów, tylko z oszczęd-
ności z poprzednich lat i 
pozyskiwanych środków 
zewnętrznych. Nie pla-
nujemy zaciągać nowych 
kredytów. Chcemy aby 
kolejne rady miały „czy-
ste konto”. Chcemy dalej 
inwestować w drogi i tu 
oczekujemy współudzia-
łu gmin, a także w szko-
ły czy szpitale. Widzimy 
też ogromne potrzeby w 
kształceniu zawodowym. 
Mamy środki na miękkie 
projekty, z których moż-
na zapewnić i sfinansować 
praktyki i koszt dojazdu 
uczniów, a także dofinan-
sowanie kształcenia na-
uczycieli. Niestety różnie 
jest z zainteresowaniem 
przedsiębiorców – ak-
centował członek zarzą-
du powiatu. Na pewno ta 
rada nie chce likwidować 
żadnej placówki eduka-
cyjnej. Wiemy, że jest czas 
przejściowy i czekamy 
na liczniejsze roczniki w 
szkołach i robimy wszyst-
ko, żeby nauczyciele z po-
wodu braku uczniów, byli 
zwalniani – dodał J. Ra-
dzion. Radny powiatowy 
wyjaśnił, na pytanie rad-
nego z Lubska Zbigniewa 
Czarnego, że remont drogi 

Dłużek – Gręzawa nie jest 
planowany w 2018 roku.
Całkiem inaczej o współ-
pracy organu wykonaw-
czego z uchwałodawczym 
mówił Przewodniczący 
Klubu „Dla dobra gminy 
Lubsko”.
- U nas jest dokładnie od-
wrotnie niż w powiecie. 
Nie ma w zasadzie współ-
pracy z burmistrzem, a 
sytuację finansową mamy 
najtrudniejszą od wielu lat. 
Mamy budżet, ale z subro-
gacją, która jest kolejnym 
długiem na 15 lat. Jako 
radni jesteśmy aktywni. 
Klub liczy obecnie ośmiu 
członków. Z tego sześciu 
jest z forum, a pozostali 
to radni Zofia Zawiślak 
i Henryk Pełka. Bardzo 
dobrze współpracuje z, 
obecnym dzisiaj, radnym 
Zbigniewem Czarnym i 
pewnie wkrótce będzie 
kolejnym członkiem na-
szego klubu – poinfor-
mował radny Hieronim 
Nawrot. W samej radzie 
sytuacja jest lepsza niż na 
linii rada – burmistrz i 
stąd też widzimy, że pozo-
stali radni, coraz częściej 
akceptują nasze propozy-
cje, na przykład dotyczące 
cięć budżetu – dodał H. 
Nawrot.
O szczegółach sytuacji 

Nazwisko nie jest 
przypadkowe. Mój ojciec 
to Eugeniusz. Mam 30 lat, 
żonę i dziecko. Pasjonuję 
się fotografią. Mieszkam 
w Lubsku, ale pracuje w 
parku technologicznym 

w Zielonej Górze i jestem 
dyrektorem do spraw 

współpracy z biznesem. 
Stwierdziłem, że brak jest 
nowych, młodych twarzy 
i dlatego postanowiłem 

spróbować. Na razie jestem 
na etapie rozpoznawania 
potrzeb. Startuję od razu 

do powiatu, bo idę w 
ślady ojca – poinformował 

Krzysztof Burda.

finansowej gminy opo-
wiedział przewodniczą-
cy komisji finansów rady 
miejskiej.
- Burmistrz konstruując 
budżet na 2018 rok zo-
baczył, że bez subrogacji, 
nie jest w stanie „spiąć” 
budżetu bez subrogacji. 
Dlatego musieliśmy pod-
jąć uchwałę, która mu to 
umożliwia. Projekt, przed-
stawiony przez burmistrza 
i tak zakładał dodatkowo 
3 miliony deficytu, czy-
li dalsze pogłębianie się 
zadłużenia i do tego „pę-
tla” w postaci subrogacji. 
Dlatego konieczne były 
cięcia, które zmniejszy-
ły deficyt do 1, 5 mln zł i 
obecnie czekamy na wy-
nik negocjacji wcześniej 
zaciągniętych kredytów. 
Może uda się całkowicie 
lub częściowo uciec spod 
subrogacji. Inaczej, szyb-
ciej czy później, czeka nas 
plan naprawczy czyli brak 
inwestycji, brak pieniędzy 
na stowarzyszenia i tego 
chcielibyśmy uniknąć – 
podkreślił Tomasz Apa-
nowicz.
Spotkanie to również 
przymiarki do jesiennych 
wyborów.  O założeniach 
nowej ordynacji poinfor-
mował zebranych Krzysz-
tof Tuga.

- Na dzisiaj, w gminie 
do 20 tys. mieszkańców 
obowiązują JOW-y, a do 
tego ograniczenie liczny 
kadencji burmistrzów i 
wójtów do dwóch, ale po 
pięć lat. Nie będzie można 
jednocześnie startować do 
różnych szczebli samorzą-
du, czyli np. na burmistrza 
Lubska i do rady powiatu 
czy sejmiku. Można za to 
startować jednocześnie 
na dwie funkcje w jednej 
gminie, czyli na burmi-
strza Lubska i na radne-
go w Lubsku – wskazał 
pełnomocnik komitetu 
wyborczego Forum Samo-
rządowego powiatu żar-
skiego.

Kto na burmistrza 
Lubska?

- Chcieliśmy dzisiaj pod-
sumować trzy lata pracy 
radnych i ludzi związa-
nych z forum. Stwierdzam, 
że nie jest tak, że na nas 
zrzuca się wszystko co naj-
gorsze. To nie jest prawda, 
dlatego śmiało idziemy do 
kolejnych wyborów. Na 
pewno nie będziemy po-
pierać nikogo, kto nie bę-
dzie z nami startował, bo 
to nas, jako forum, osłabi. 
Janusz Dudojć może być 
naszym kandydatem, ale 
musi podjąć decyzję i to 
do końca stycznia. Na dzi-

siaj nie ma takiej decyzji. 
Jeżeli nie obecny starosta, 
to będą prawybory kandy-
data, bo forum powinno 
wystawić swojego kandy-
data. Jeżeli chodzi o mnie, 
to wszystko jest możliwe. 
Może być tak, że nie będę 
mógł nigdzie startować, 
z uwagi na swoje obecne 
zajęcia, ale myślę też o sej-
miku. W tym przypadku 
chodzi o to, żeby wypra-
cować jednego kandyda-
ta, który będzie, na tyle 
wysoko na liście, że się 
dostanie. Nie musi to być 
osoba z Lubska. Może być 
to też, ktoś kto będzie re-
prezentował nasze intere-
sy – tajemniczo informuje 
B. Bakalarz. Jeżeli chodzi 
o PIS, który tu dzisiaj był, 
to w zakresie burmistrza 
idziemy swoimi drogami, 
a jeżeli chodzi o radnych 
do gminy, to członkowie 
PIS, mogą startować z na-
szych list, ale jeżeli nie idą 
z nami, to nie będziemy się 
dalej nimi zajmować. Do 
powiatu mamy już dwóch 
„żelaznych kandydatów” 
czyli Józefa Radziona i 
nową twarz Krzysztofa 
Burdę. Na listach będzie 
około 40% młodych ludzi 
– podsumował Bogdan 
Bakalarz.
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przez burmistrza Lubska 

zakładał dodatkowo 3 
miliony deficytu, czyli 
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Czarnym i pewnie 
wkrótce będzie kolejnym 
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Śmiało można powiedzieć, 
że te trzy lata to okres 

sprawiedliwego podziału 
środków na wszystkie 
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co do wielkości 

poszczególnych miast 
i gmin. Wszystkie 

inwestycje to 76 mln zł i 
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planujemy zaciągać nowych 
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kolejne rady miały „czyste 
konto” – wskazał Józef 

Radzion

Na pewno nie będziemy 
popierać nikogo, kto nie 

będzie z nami startował, bo 
to nas, jako forum, osłabi. 
Janusz Dudojć może być 
naszym kandydatem, ale 

musi podjąć decyzję i to do 
końca stycznia. Na dzisiaj 

nie ma takiej decyzji. Jeżeli 
nie obecny starosta, to 

będą prawybory kandydata, 
bo forum powinno wystawić 
swojego kandydata. Jeżeli 
chodzi o mnie, to wszystko 
jest możliwe - podsumował 

Bogdan Bakalarz.
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Styczeń: 
6 stycznia odbył Orszak Trzech Króli w 
Lubsku, Jasieniu i Tuplicach
15 stycznia WOŚP w Lubsku, podczas 
którego uzbierano w naszej gminie 
ponad 32 tysiące złotych,
 19 stycznia spotkanie burmistrza Le-
cha Jurkowskiego z mieszkańcami 
Lubska, gdzie podsumowano dwa 
lata pracy władz miasta.

Luty:  
rozpoczęcie ferii w naszym woje-
wództwie, 
14 luty pożar w firmie recyklingowej 
w Brożku, w gaszeniu pożaru obejmu-
jącego 2 ha wzięły udział zastępy stra-
ży pożarnej z całego województwa, 
nikomu nic się nie stało,
19 luty  podsumowanie osiągnięć 
szkół w powiecie żarskim, dzieci z 
gminy Lubsko uplasowały się na dru-
gim miejscu, natomiast z Jasienia ,Tu-
plic i Brodów odpowiednio trzecie , 
ósme i dziesiąte. 

Marzec: 
4 marca występ w Lubskim Domu Kul-
tury kabaretu Łowcy. B, 
18 marca IV rewitalizacja parku miej-
skiego w Lubsku,  
31 marca zwolnienie ze stanowiska 
Dyrektora Lubskiego Domu Kultury 
Sławomira Muzyki

Kwiecień: 
4 kwietnia Światowy Dzień Autyzmu 
zorganizowany przez Specjalny Ośro-
dek Szkolno-Wychowawczy w Lub-
sku, 
23 kwietnia I polsko-niemiecki Festi-
wal Tańca w Lubsku, 
29 zorganizowanie pierwszych w Lub-
sku zawodów w Duathlonie „Challan-
ge Cross Duathlon”

Maj:
 Festyn z okazji 1 Maja pod Lubskim 
Domem Kultury,
 3 maja Obchody Święta Konstytucji 
uroczysty pochód i akademia zorga-
nizowana przez dzieci Niepubliczne-
go Gimnazjum dla  Młodzieży, 
9-11 maja XXIV Lubski Festiwal Arty-
styczny-Scena Specjalna, 
26 maja przeprowadzono VI Mistrzo-
stwa Województwa Lubuskiego Do-
mów Dziecka w Piłce Nożnej
maj- zamknięcie lubskiego basenu

Czerwiec:
1 czerwca- otwarcie placu zabaw 
przez market Netto, przy współpracy 

z burmistrzem Lechem Jurkowskim 
na ulicy Kanałowej w Lubsku

 2 czerwca Michał Rozmys wygrał bieg 
na 800m na mityngu w Bydgoszczy
2 czerwca podczas nadzwyczajnej 
sesji rady miejskiej nadanie tytułów:  
„Zasłużony dla Gminy Lubsko” Pani 
Dorocie Kacprzak, „Zasłużony dla 
Gminy Lubsko” Panu Zbigniewowi 
Wilkiewiczowi
2-4 Dni Lubska, gdzie wystąpili m.in.: 
Niespotykani, Poparzeni Kawą 

Trzy, Czadoman, przeprowadzono 
również kolejne wybory na miss Lub-
ska, które wygrała Justyna Siwik
3 czerwca mieszkaniec Jasienia, Łu-
kasz Raróg w miejscowości Rimini, we 
Włoszech zajął 3 miejsce w Naturalnej 
Kulturystyce
4 czerwca Festyn w Górzynie z okazji 
Dnia Dziecka
5 czerwca Michał Rozmys pobił rekord 
w Polski  wśród młodzieżowców  (U-
23) z 1983 roku w biegu na 1500 m 
podczas zawodów w Pradze
9-10 czerwca Rockowe Granie nad za-
lewem Nowiniec
7-10 czerwca Dni Jasienia
16 czerwca zorganizowanie przez 

Stowarzyszenie Przyjazna Gmina  Fe-
stiwalu Kolejowego na dawnym, lub-
skim dworcu 
16-18 czerwca Zlot Motocyklowy klu-
bu „Boxer” nad zalewem Nowiniec
17 czerwca utrzymanie Budowlanych 
Lubsko w IV-lidze
24 czerwca kolejny festiwal Munduro-
wo na Ludowo w Górzynie
25-26 czerwca- 25 Festiwal Dzieci 

Niepełnosprawnych w Lubsku prowa-
dzony przez Joannę Brodzik
27 czerwca – radni podczas  XLVIX sesji 
zwyczajnej Rady Miejskiej nie udzielili 
burmistrzowi Lechowi Jurkowskiemu 
absolutorium  za wykonanie budżetu 
za 2016 rok
27 czerwca- Michał Rozmys zdobył 
srebrny medal w Drużynowych Mi-
strzostwach Europy we francuskim 
Lille.
30 czerwca- Biblioteka Publiczna 
Miasta i Gminy w Lubsku im. Leona 
Kruczkowskiego przyznała nagro-
dy: ZASŁUŻONY DZIAŁACZ KULTURY 
2017dla  Diany Newelskiej i Wojciecha 
Szturomskiego

Podsumowanie roku 2017
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Lipiec:
1 lipca- Jarmark Powiatu Żarskiego w 
Lubsku. Imprezę zorganizował Staro-
sta Żarski Janusz Dudojć.
1 lipca na scenie przy lubskim ratuszu 
odbył się Koncert Galowy XXV Jubi-
leuszowych Prezentacji Wokalnych 
Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski
Potężne nawałnice nad Lubskiem, 
miasto zostało podtopione kilkukrot-
nie, pozwalane drzewa sparaliżowały 
życie mieszkańców. Najbardziej do-
tkniętymi klęską żywiołową zostały: 
ul. Krakowskie Przedmieście, Niepod-
ległości, aleja M. Konopnickiej. Na uli-
cy Zielenieckiej powalonych zostało 
wiele drzew, które zniszczyły ogrody i 
altany działkowiczów „Kolejarz”
13 lipca zapadł wyrok w sprawie eks-
misji byłego dyrektora Lubskiego 
Domu Kultury Lecha Krychowskiego
14 lipca- otwarcie placu zabaw na ul. 
Staffa w Lubsku, projekt zrealizowano 
w ramach Budżetu Obywatelskiego 
z inicjatywy radnego Marcina Fliesa. 
Koszt 70 tysięcy, z czego 50 tysięcy 
zagwarantował budżet, 20 tysięcy do-
łożył bank PKO BP oddział w Lubsku
14 lipca- weszła uchwała Rady Miej-
skiej odnośnie zmian nazw ulic w 
Lubsku np. XX-lecia dziś Wrocławska, 
Wiosny Ludów dziś Miłosza.
22 lipca – spotkanie starosty powiatu 
żarskiego Janusza Dudojcia i  burmi-
strza Lecha Jurkowskiego w miesz-
kańcami Górzyna
Michał Rozmys dostał powołanie na 
lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata w 
Londynie

Sierpień:
6 sierpnia: półfinałowy bieg Michała 
Rozmysa na 8000m podczas Mi-
strzostw Świata w Londynie
11 sierpnia półfinałowy bieg Micha-
ła Rozmysa na 1500m podczas Mi-
strzostw Świata w Londynie
24 sierpnia- podczas sesji nadzwy-
czajnej włączenie budynków byłego 
Gimnazjum nr 1 w Lubsku do Szkoły 
podstawowej nr 2 w Lubsku
27 sierpnia- Inauguracja II zespołu Bu-
dowlanych Lubsko w B-klasie, po kilku 
latach przerwy

Wrzesień: 
14 września- pożegnanie zastępcy 
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Lubsku, Pani Izabeli Sidelnik, po 30 la-
tach pracy w zawodzie
28 września- otwarcie boiska trawia-
stego na lubskim Ośrodku Sportu i 
Rekreacji z przeznaczeniem dla wszyst

kich drużyn Budowlanych Lubsko
28 września- podczas sesji Rady Miej-
skiej w Lubsku omówiono wakacyjne 
inwestycje: Otwarcie drogi w Białko-
wie, rozpoczęcie modernizacji ulicy 
Sybiraków i Przemysłowej
29 września- rozpoczęcie moderniza-
cji drogi w Nowińcu

Październik:
5 października Orkan Ksawery nad 
miastem, zniszczenia w postacie po-
walonych drzew na ulicy Przemysło-
wej
19 października- podpisanie umo-
wy przez starostę żarskiego Janusza 
Dudojća na budowę odcinka ścieżki 
pieszo-rowerowej nad zalewem Karaś 
w Lubsku
20 października- podpisanie umowy 
przez burmistrza Lecha Jurkowskiego 
na budowę łącznika pomiędzy Zale-
wem Karaś a ścieżką rowerową Forst-
-Brody-Lubsko
21 października- odbyła się V rewitali-
zacja lubskiego parku
21 października- w Jasieniu odbył się 
drugi piknik militarny zorganizowany 
przez Gminę Jasień i Grupę Historycz-
no - Militarną „Szaruga”
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Listopad:
1 listopada: zorganizowanie uroczy-
stości na cmentarzu komunalnym w 
Lubsku (przez Stowarzyszenie Pamię-
ci Wyklętych) upamiętniających dzia-
łalność żołnierzy wyklętych a przede 
wszystkim Franciszka Barę „Sępa”. 
4 listopada: odbyła się charytatywna 
Gala Sportów Walki „Nowe Wyzwanie”. 
Środki zebrane podczas gali zostały 
przeznaczone na rzecz Patryka Łycz-
ko. Akcja została zorganizowana przez 
Lubuskie Centrum Oyama Karate
11 listopada- uroczystości święta Nie-
podległości 11 listopada. Przemarsz 
ulicami miasta i zorganizowanie aka-
demii przez dzieci Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Lubsku
18 listopada- Nowe Kino w Lubskim 
Domu Kultury, pierwsza emisja mara-
tonu filmowego. W związku z powsta-
niem nowego kina zorganizowano 
konkurs na nazwę. Wygrała nazwa 
„Gryf” .
18 listopada- Napad na Bank w Lub-
sku. W listopadową noc, nieznanie 
sprawcy napadli na bank WBK przy 
ulicy Wrocławskiej. Nie udało się zła-
pać sprawców. 

Grudzień:
1 grudnia- odbyło się spotkanie bur-

mistrza Lecha Jurkowskiego z Miesz-
kańcami Lubska w LDK, gdzie pod-

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

sumowano działalność burmistrza w 
2017 roku.
6 grudnia- I Jarmark Świąteczny na 
lubskim deptaku, zorganizowany 
przez władze miasta
8 grudnia- na posiedzeniu Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu i Samorzą-
du uchwalono, że powstanie skwer  
im. Józefa Piłsudskiego (pomiędzy ul. 
Szpitalną a Warszawską) oraz kolum-
na Niepodległości w ramach rocznicy 
100 lat odzyskania Niepodległości. 
8 grudnia- zorganizowanie Koncertu 
Mikołajkowego w Lubskim Domu Kul-
tury dla mieszkańców Lubska przez 
Niepubliczną Szkołę Podstawową w 
Lubsku
19 grudnia- Wigilia Miejska na lubskim 
deptaku, zorganizowana przez władze 
miasta
20 grudnia- otwarcie mostu w Grab-
kowie, który został odnowiony na 
wniosek starosty Janusza Dudojća
28 grudnia- ulga, po wielu cięciach w 
gminie np. skrócenie Dni Lubska do 2 
dni, na skutek ogromnego zadłużenia 
gminy Lubsko, przekraczającego 60 
milionów złotych, udało się uchwalić 
budżet na 2018 rok

Bartosz Łapa
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Styczeń w Jasieniu
Nazbierali ponad 14 tysięcy!
14.080 zł to wynik 26 Finału WOŚP w Jasieniu

Od rana na ulicach można było spotkać wolontariuszy. Główna część niedzielnej akcji odbyła się pod jasieńskim domem kultury, gdzie można 
było spotkać motocyklistów z Klubów Riders of Flames oraz Blue Knights, a także 
samochody terenowe. W środku występowały dzieci z sekcji wokalnej MGOK oraz 

prowadzono licytację przedmiotów przekazanych przez sponsorów.Orszak Trzech Króli
Po mszy świętej wierni z Jasienia i goście 
przemaszerowali ulicami Jasienia, pod szkołę 
podstawową gdzie przygotowano scenkę 
przypominającą wydarzenia biblijne. Następnie orszak 
powrócił pod kościół na wspólne, z sekcją wokalną 
MGOK, śpiewanie kolęd.  
Wszystkim uczestnikom orszaku podziękowania,  
za udział w sobotnim święcie, złożył Burmistrz 
Jasienia Andrzej Kamyszek.

W środę 17 stycznia w jasieńskim ratuszu na 
spotkaniu noworocznym, gośćmi włodarza gminy byli 
jasieńscy przedsiębiorcy z firm: Linstal, Techtrans, 
Joker, Ergolet, Ekopol, Stalmont, Jubo Trans, 
Piekarnia „U Czarneckiego”, CN Metale. 
- W miłej atmosferze dyskutowaliśmy o naszej 
gminie. Przedstawiłem stan gminy i główne kierunki 
rozwoju. Cieszy, że nasi przedsiębiorcy nie są 
obojętni na sprawy samorządu i po spotkaniu jestem 
przekonany, że w bieżącym roku ta współpraca 
będzie się układała jeszcze lepiej - poinformował 
Burmistrz Jasienia Andrzej Kamyszek.

Spotkanie z przedsiębiorcami
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Taką kwotę, w czasie 26 finału WOŚP, 
udało się nazbierać w Lubsku.
Od niedzielnego poranka pod halą lub-
skiego OSiR zbierali się miłośnicy bie-
gania, by wesprzeć „orkiestrę” biegiem 
na dystansie 5 km. 
Wcześniej niż biegacze, ruszyli wolon-
tariusze z lubskich szkół i stowarzyszeń, 
a po południu, na scenie pod ratuszem 
rozpoczęły się licytacje. Koszulkę Mi-
chała Rozmysa, z autografem lubskie-
go lekkoatlety „poszła” za 250zł, pier-
nikowa makietę lubskiego ratusza za 
700zł, voucher zespołu „Niespotykani” 
za 550zł. Aż 2500 zł udało się uzyskać 
za gitarę pomalowaną przez Aliszja 
Krzysztofiak.
W zbiórce pomagali motocykliści z lub-
skiego „Boxera”, studenci UTW.
W salonie fryzjerskim „Ciach & Style” 
można było zmierzyć ciśnienie i po-
ziom cukru we krwi.

TR

Ponad 37 tysięcy
Sztabem Orkiestry kierował 
Krzysztof Uliasz z Dyrektor 
OSiR Marią Łaskarzewską

5 kilometrów mieli do 
przebiegnięcia uczestnicy biegu, 

w czasie 26 finału WOŚP

Od rana na ulicach Lubska 
kwestowali uczniowie lubskich 

szkół i studenci UTW.
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