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Apel o zburzenie pomnika żoł-
nierzy radzieckich był przed-
miotem dyskusji na sesji rady 
miejskiej w Lubsku, we wtorek 
30 stycznia.
Treść apelu, który do burmistrza 
i radnych wystosował Andrzej 
Freliszko (zawodowo funkcjo-
nariusz SW, pasjonat i trener pił-
karzy Budowlanych) odnosi się 
do ustawy dekomunizacyjnej.

pl. Lucjana Grzei, a miejsce to 
obiegowo bywa też nazywane 
ruskim parkiem.
„….Po latach kiedy pomni-
ki stawiano renegatom, kiedy 
czczono rocznice związane z 
upadkiem moralnym i zwykłą 
zdradą, przyszedł czas na od-
nowę. W całym kraju znikają 
ostatnie symbole komunizmu. 
…. . W Lubsku wciąż straszy 
pomnik Armii Czerwonej, 
symbol minionego zniewole-
nia. …. . „Ruski pomnik” na pl. 
L. Grzei, należy rozebrać, a w 
tym miejscu postawić obelisk 
nawiązujący do chwalebnych 
momentów naszej historii. …” 
– napisał autor apelu.

Sprawę, z punktu 
widzenia formalno – prawnego 
przedstawił wiceburmistrz Lub-
ska.
- Obowiązujące prawo, czyli 
ustawa dekomunizacyjna, na-
kazuje do 31 marca 2018 roku 
usunięcie z przestrzeni publicz-
nej symboli komunizmu w tym 
pomniki – wskazał Jerzy Woj-
nar – dodając, że czuwa nad tym 
wojewoda.
Pomysł rozbiórki pomnika nie 
spodobał się radnym.
- W 2000 roku jak nadaliśmy 
temu miejscu nazwę pl. Lucja-
na Grzei, postanowiliśmy, że 
obelisk, który stał w tym miej-

scu, zostanie rozebrany, a w 
jego miejsce pozostawiono tylko 
płyty, które były na pomniku i 
upamiętniają zwykłych żołnie-
rzy, którzy w tym miejscu byli 
pochowani, w czasie wojny. Po-
tem cmentarz zlikwidowano i 
powstał pomnik. Nie ma tam 
żadnej polityki i nie widzę po-
wodów, żeby go usuwać. Jestem 
przeciw wymazywaniu z historii 
takich oczywistych faktów jak 
to, że żołnierze radzieccy ginęli i 
byli tu chowani – wskazał radny 
Ireneusz Kurzawa.
W podobnym tonie wypowiadał 
się przewodniczący rady.
- Jak tak dalej pójdzie to za kilka 
lat inne pomniki będą likwido-

Nie robiliśmy jeszcze żadnej 
wyceny, ale to będą drobne 
prace ziemne. Na dzisiaj 
ciężko powiedzieć kto zle-
cał budowę tego pomnika. 
Można też, przed podję-
ciem decyzji zapytać IPN, 

o opinię. Natomiast lepiej 
nie ryzykować nie wyko-
nania ustawy – wskazywał 
i przekonywał J. Wojanr.
- Dla mnie IPN nie jest 
wiarygodny – krótko 
wskazał I. Kurzawa.

Zburzyć ruski pomnik?

wane. Przecież tam nie 
ma ani Stalina ani Lenina 
ani Breżniewa. To pamięć 
o zwykłych, prostych żoł-
nierzach – argumentował 
Andrzej Tomiałowicz.
Bardziej praktycznie do 
sprawy podszedł radny 
Marcin Flies.
- Czy wojewoda zapłaci 
za rozbiórkę pomnika i 
jaki będzie tego koszt – 
pytał radny w kontekście 
wypowiedzi wiceburmi-
strza.
- Jeżeli udało by udowod-

W miejscu dawnego obelisku znajduje 
się postument z trzema tablicami.

Na marginesie dyskusji 
powróciła sprawa kolumny nie-
podległości na wzgórzu koło 
szpitala, gdzie kiedyś stał kościół 
św. Mikołaja i był cmentarz.
- Z jednej strony dyskutujemy o 
usunięciu pomnika w parku, a z 
drugiej chcemy postawić kolum-
nę niepodległości i nadać imię 
Józefa Piłsudskiego wzgórzu, 
gdzie obecnie jest szambo, trans-
formator i pewnie pozostałości 
cmentarza. Należy się najpierw 
zastanowić jak ma wyglądać 
koncepcja zagospodarowania 
wzgórza i w tym kontekście po-
dejmować też decyzje dotyczące 
pomnika w parku – akcentował 
radny Robert Słowikowski.
Radni uzgodnili, że w lutym nad 
dalszymi losami pomnika w par-
ku i wzgórza koło szpitala będzie 
się zajmować komisja oświaty

TR

nić, że to ówczesny wojewoda 
wydał polecenie postawienia 
pomnika, to wtedy jest szansa, 
że pokryje koszty rozbiórki. Tak 
mówi ustawa dekomunizacyjna. 

Lewa tablica zawiera napis „Wieczna sława bohaterom padłym 
w bojach za swobodę i niezawisłość naszej rodziny”. Prawa 
zawiera napis „Bohaterom wielkiej wojny ojczyźnianej 1941-
1945”. Dolna tablica „Żołnierzom Armii Czerwonej poległym 

w czasie II Wojny Światowej” mieszkańcy Lubska.

C h o -
dzi o 
p o -
m n i k , 
a w za-
sadzie 
p o z o -
s t a ł o -
ści po-
mnika 
n a 
d a w -
n y m 
cmen-
t a r z u 
żołnie-
rzy ra-
dziec-
k i c h , 
k t ó r y 
z n a j -
d u j e 
się na 

W Lubsku wciąż 
straszy pomnik Armii 
Czerwonej, symbol 
minionego zniewole-
nia. „Ruski pomnik” 
na pl. L. Grzei, należy 
rozebrać, a w tym 

miejscu postawić obelisk nawią-
zujący do chwalebnych momen-
tów naszej historii.” – napisał 
autor apelu Andrzej Freliszko.
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Janusz Dudojć nie będzie kandydatem 
Forum Samorządowego na Burmi-
strza Lubska.
W czwartek 08 lutego odbyło się spo-
tkanie lubskiego Forum Samorządo-
wego ze Starostą Januszem Dudojćem. 
Na spotkaniu zapadła kluczowa decyzja 
czy obecny Starosta będzie startował na 
burmistrza z list forum.
Bakalarz nie będzie startował
- Dyskusja była bardzo burzliwa. Da-
liśmy sobie dwa tygodnie na zastano-
wienie się co w tej sytuacji robić. Nie 
jest wykluczone, że poprzemy jednego, 
silnego kandydata. Ja na pewno na bur-
mistrza ani do rady miasta nie będę sta-
rował. Rozważam start do rady powiatu 
lub sejmiku woj. Lubuskiego – komen-
tuje szef lubskiego FS Bogdan Bakalarz. 
Za zadłużenia ja odpowiadam i powsta-

łe inwestycje z tym związane. J. Dudojća 
nie należy tym obciążać, a jako starosta 
sprawdził się dla Lubska. Planuje star-
tować z własnego komitetu z nowymi 
ludźmi i ma własny pomysł na Lubsko. 
Komitetów i kandydatów będzie kilku 
i lubszczanie dokonają tym razem wła-
ściwego wyboru – dodał były burmistrz 
Lubska.
Koło ratunkowe 
- Podjąłem decyzję. Nie będę startował 
z list komitetu lubskiego FS. Forum 
ma inne poglądy. Zawsze byłem w fo-
rum ale w powiecie. W Lubsku nie po-
dejmowałem decyzji, raczej byłem od 
wykonywania (dyrektor OSiR – przyt. 
red.). Jest taki plan zbudowania koła ra-
tunkowego dla Lubska i zebrania nowej 
biało – czerwonej drużyny – informuje 
Janusz Dudojć.

Deklaracja Starosty stworzyła nową sy-
tuację polityczną dla lubskiego FS.
- Można powiedzieć, że liczyliśmy na to, 
że starosta będzie kandydatem forum. 
W polityce nic nie jest czarno – białe, 
więc może jeszcze być różnie. Jeżeli to 
stanowisko starosty się utrzyma, to bar-
dzo możliwe, że forum nie wystawi swo-

jego kandydata bo i takiego obecnie nie 
mamy. Zamiast tego poprzemy Janusza 
Dudojcia – komentuje szef klubu rad-
nych „Dla Dobra Gminy Lubsko” – Hie-
ronim Nawrot, który sam zamierza, po 
pięciu kadencjach, zakończyć przygodę 
z lubską radą, ale nie z polityką.
- Ja zamierzam startować do rady po-
wiatu – ujawnia H. Nawrot.
Rozłam czy koniec lubskiego Forum.?
Jednym z najaktywniejszych uczestni-
ków spotkania był radny Tomasz Apa-
nowicz, których swoich aspiracji do fo-
tela burmistrza nie ukrywa.
- Było burzliwie, ale konstruktywnie. J. 
Dudojć odkrył karty i wiemy, że nie ma 
dla nas miejsca na listach jego komitetu. 
W związku z tym mam zamiar stworzyć 
własną listę i komitet do rady. Na pew-
no będzie ze mną Andrzej Tomiałowicz. 
Myślałem o tym od jakiegoś czasu, po-
nieważ nie do końca pasuje nam identy-
fikowanie się Forum z PIS. Ilu kolegów 
z obecnej rady uda mi się przekonać do 
tego nowego projektu politycznego, też 
nie wiem i to też zdecyduje o tym jak 
dalej będzie wyglądało lubskie forum. 
Co do tego czy komitet wystawi swojego 
kandydata na burmistrza, to zależy ilu 
ciekawych i wartościowych ludzi uda się 
nam przyciągnąć. Jeżeli chodzi o moją 
kandydaturę na burmistrza, to na chwi-
lę obecną ani nie potwierdzam, ani nie 
wykluczam – wskazuje T. Apanowicz. 
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Idzie sam

Nie jest wykluczo-
ne, że poprzemy 
jednego, silnego 
kandydata. Ja na 
pewno na burmi-
strza ani do rady 
miasta nie będę 
starował. Rozwa-
żam start do rady 
powiatu lub sejmiku 
woj. Lubuskiego 

– komentuje szef 
lubskiego FS Bogdan Bakalarz.

Można powiedzieć, 
że liczyliśmy na to, 
że starosta będzie 
kandydatem forum, 
ale w tej sytuacji 
bardzo możliwe, że 
forum nie wystawi 
swojego kandy-
data bo i takiego 
obecnie nie mamy. 
Zamiast tego 

poprzemy Janusza Dudojcia – komentuje 
szef klubu radnych „Dla Dobra Gminy 
Lubsko” – Hieronim Nawrot.

Janusz Dudojć od-
krył karty i wiemy, 
że nie ma dla nas 
miejsca na listach 
jego komitetu. W 
związku z tym mam 
zamiar stworzyć 
własną listę i 
komitet do rady. Na 
pewno będzie ze 
mną Andrzej Tomia-

łowicz. Myślałem o 
tym od jakiegoś czasu, ponieważ nie do 
końca pasuje nam identyfikowanie się Fo-
rum z PIS – informuje Tomasz Apanowicz.

Nie będę startował z list 
komitetu lubskiego FS. 
Jest taki plan zbudowa-

nia koła ratunkowego dla 
Lubska i zebrania nowej 

biało – czerwonej drużyny 
– informuje Janusz 

Dudojć.
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W niedzielę 21 stycznia, 
w hali sportowej OSiR 
 w Lubsku, odbył się 

turniej piłkarski Orlików 
o puchar Starosty 

Żarskiego.

TR

 Młodzi zawodnicy, wśród których nie 
brakowało dziewcząt, stoczyli zawzięte 
pojedynki, w wyniku których zwycięzcą 
została drużyna UKS Victoria Jasień, 
wyprzedzając ŁKS Łęknicę. Kolejne 

miejsca zajęli: MUKS Hat- Trick Lubsko 
I, Zjednoczeni Brody, MUKS Hat- Trick 

Lubsko II, Delta Sieniawa Żarska. 
W rzutach karnych rozstrzygnięto turniej 

na najlepszego zawodnika turnieju, 
którym została Michalina Wiśniewska 
z MUKS Hat-Trick Lubsko. Najlepszym 
strzelcem został Bartłomiej Woźniak 
z Brodów, a najlepszym bramkarzem 
Jakub Czerniec z Sieniawy Żarskiej.

GRAŁY ORLIKI
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W środę 31 stycznia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Jasieniu odbyło się spotkanie 
noworoczne Burmistrza z emerytami. Tematem spotkania było podsumowa-
nie roku ubiegłego oraz plany na rok 2018.Były życzenia i słodki poczęstunek. 
Dziękujemy za przybycie.

SPOTKANIE Z EMERYTAMI WSPÓŁPRACA Z POWIATEM

W czwartek 8 lutego w Urzędzie Miejskim w Jasieniu odbyło się spotkanie 
Burmistrza Jasienia Andrzeja Kamyszka ze Starostą Żarskim Januszem Dudoj-
ciem. Rozmawiano o remoncie chodników na ul. Kolejowej i Powstańców War-
szawskich, jak również o konieczności modernizacji drogi na ul. Sienkiewicza.

Jasień ma subrogację
We wtorek 30 stycznia do Urzędu Miejskiego w Jasieniu wpłynęła zgo-
da Getin Noble Bank, o udzieleniu subrogacji, o wartości 2,9 mln. zł, przy 
pomocy której gmina spłaci 3 kredyty w tej wysokości. Początek spłaty to 
2018 rok, a koniec 2029. Koszt subrogacji (odsetki i prowizja) to 841 tys. zł. 
Dzięki temu zabiegowi gmina może samodzielnie dysponować własnym bu-
dżetem, a po poprawie wskaźników wynikających z ustawy o finansach publicz-
nych, gmina może wykorzystać 1,9 mln zł wolnych środków, które obecnie znaj-
dują się na lokacie.

TR
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W sobotę 27 stycznia w Jasieniu rozegrano międzynarodowy turniej piłkarski o puchar Burmistrza Jasienia.  
W rywalizacji najlepsi byli goście zza Nysy. LSV Neustadt wygrało wszystkie mecze. Do tej drużyny trafiły też puchary dla najlepszego 

bramkarza i strzelca turnieju. 
Kolejne miejsca zajęli: Relaks Grabice, Stal Jasień, Błękitni Zabłocie i Budowlani Lubsko.  

Wszystkim zawodnikom puchary wręczał i gratulował sportowej walki Burmistrz Jasienia Andrzej Kamyszek.

GRALI O PUCHAR BURMISTRZA
LUTY W JASIENIU
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Do końca stycznia jasień-
scy radni musieli uchwalić 
budżet gminy na 2018 rok. 
Uchwałę podjęli w czwartek 
25.
Przed omówieniem budżetu 
głos zabrał włodarz Jasienia 
wskazując najważniejsze prace, 
prowadzone w okresie między-
sesyjnym, w tym kwestię pro-
blemu z płaceniem za śmieci.
- Spotkaliśmy się z dłużnika-
mi, którzy nie płacą za śmieci. 
Ten dług, w skali gminy to 100 
tys. zł i w związku z tym przy-
mierzamy się do podwyżki cen 
śmieci, choć do tej pory, od 
wejścia w życie ustawy śmie-
ciowej, tego nie robiliśmy. Dla-
tego tak ważne jest ściągnięcie 
należności od dłużników. Po 
pierwszych spotkaniach pod-
pisaliśmy cztery umowy o roz-

łożeniu długu na raty – wska-
zał Andrzej Kamyszek.
Kolejna sprawa to wykorzysta-
nie źródeł energii odnawialnej, 

które gmina planuje wykorzy-
stać przy termomodernizacji 
budynku gminy i przedszkola, 
oraz budowa farmy fotowolta-
icznej.
- Prowadzimy rozmowy z fir-
mą zajmującą się budową ta-

kich farm. Chcemy, tak uzy-
skaną energię wykorzystać do 
zasilania oświetlenia ulicznego 
– wskazał włodarz Jasienia.
Głos zabrała także Przewodni-
cząca Rady Powiatu.
- Mam zapewnienie, że powiat 

ma środki na uporządkowanie 
wód opadowych w Jabłońcu, 
tak żeby woda nie zalewała po-
sesji. W tym celu, przy drodze 
będą ułożone korytka odprow-
dzające wodę – wskazała Hele-
na Sagasz. 
Kontrowersje wzbudziła in-
formacja dotycząca wycofania 
przez powiat środków na re-
mont ul. Sienkiewicza.
-  Remont będzie robiony po 
skończeniu budowy kanaliza-
cji – wskazał H. Sagasz. 
Z takim argumentem nie zgo-
dził się Przewodniczący Radny 
Miejskiej.
- Przecież ul. Sienkiewicza nie 
jest przewidziana do budowy 
kanalizacji – argumentował 
Zbigniew Walczak.
Radna powiatowa twardo jed-

Na ostatni gwizdek

Za budżetem Jasienia było 12 z 14 radnych.

Według mojej wiedzy zyski ze 
sprzedaży działek na terenie 

byłego tartaku są wpisane do 
WPF na 2019 rok, a burmistrz 

przekonuje 
nas, że 

dochody z 
tego tytułu 
będą już w 

tym roku 
– wskazał 

przewodni-
czący rady 

Zbigniew 
Walczak.

Wstrzymałem się od głosu, 
ponieważ mam wątpliwości co 
do realności sprzedaży działek 

na terenie byłego tartaku, w tym 
roku. Najpierw trzeba tam zrobić 

porządek, a dopiero potem 
sprzedać. Na 

zrobienie 
porządku 

też po-
trzebne są 
pieniądze, 

których nie 
ma – wyja-
śnia radny 

Andrzej 
Jankowski

Jest popyt na nasze nierucho-
mości i chcemy w tym roku 

rozpocząć sprzedaż działek, a 
uzyskane środki przeznaczyć 

np. na wkład 
do projektu 

remontu 
przedszkola 

i ratusza – 
wskazywał 

burmistrz 
Andrzej 

Kamyszek

Mam zapewnienie, że powiat 
ma środki na uporządkowanie 
wód opadowych w Jabłońcu, 

tak żeby woda nie zalewała 
posesji. W 
tym celu, 

przy drodze 
będą ułożone 

korytka od-
prowdzające 

wodę – wska-
zała Helena 

Sagasz
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nak obstawała przy swoim, wskazując 
że czyni starania o remont jeszcze w 
tym roku. 
Sołtys Roztok Wiesław Rogoziński 
wskazał na problem drogi do Wiciny, 
która ulega degradacji przez ciężkie sa-
mochody, a pobocza nie nadają są do 
użytkowania ponieważ leżą na nich ka-
mienne znaki i zjazd na pobocze grozi 
uderzeniem w takie przeszkody.
Radny Andrzej Jankowski po raz kolej-
ny pytał o podwyżkę diet dla sołtysów.
- Za 100 zł, to za chwilę nie będzie 
chętnych do pełnienia funkcji sołtysa – 
przekonywał radny.
Radni podjęli uchwałę, że w Budziecho-
wie droga boczna, od drogi w kierunku 
Białkowa, otrzyma nazwę ul. Spokojna 
i będzie nadawana nowa numeracji, 
ponieważ obecnie numeracja kończy 
się na 60H, co powoduje trudności z 
nadawaniem numerów kolejnym nie-
ruchomościom.
Budżet
Najważniejszy temat to uchwała budże-
towa.

Jasień jest w bardzo dziwnej sytuacji, 
ponieważ mimo, że gmina ma na loka-
cie 1,9 mln zł, nie może z tych środków 
spłacić kredytów i aby projekt budżetu 
spełnił wymagania ustawy o finansach 
publicznych, gmina musi dokonać re-
strukturyzacji zadłużenia poprzez jego 
subrogację. Będzie to o tyle trudne, że 
w chwili głosowania nad budżetem, 

opinia Regionalnej Izby Obrachun-
kowej, która, podobnie jak radni, była 
świadoma, że przetarg „nie wypalił” i 
obecnie Jasień stara się o subrogację w 
trybie negocjacji, zawierała zastrzeże-
nie, że w przypadku ich fiaska, uchwała 
budżetowa zostanie, przez RIO unie-
ważniona, a gmina zostanie wezwana 
do wdrożenia planu naprawczego. 
Budżet 
Dochody budżet Jasienia ustalono na 
27,5 mln zł, w tym dochody bieżące – 
26, 5 mln. zł, a dochody majątkowe – 
983 tys. zł. Wydatki mają wynieść 28, 
2 mln zł, czego wydatki bieżące to 26,9 
mln zł, a wydatki majątkowe 1,3 mln zł. 
Deficyt budżetu w kwocie 741 tys. zł 
zostanie pokryty z zaciągniętych kre-
dytów i pożyczek na kwotę 413 tys. zł, 
oraz z wolnych środków wysokości 328 
tys. zł.
Zadłużenie gminy na koniec 2017 roku 
wynosi 5, 7 mln zł, a planowane na ko-
niec 2018 roku, jest mniejsze, i wynosi 
5, 5 mln zł. 
W pracach nad projektem budżetu rad-
ni ani burmistrz nie dokonali żadnych 
istotnych poprawek.
Najważniejsze inwestycje gminy w 2018 
roku budowa przydomowych oczysz-
czalni ścieków wraz z rozbudową wo-
dociągu w Guzowie – 798 tys. zł, z cze-
go 412 tys. zł, to wkład środków UE, a 
na prefinansowanie tego wkładu gmina 
zamierza zaciągnąć pożyczkę.

Drugi cel do budowa placu zabaw na 
ul. Ogrodowej w Jasieniu, którego koszt 
ma wynieść 120 tys. zł
W budżecie pozostało 90 tys. zł na dni 
Jasienia i 219 tys. zł na fundusz sołecki.
Czy „pójdą” działki na tartaku?
Dyskusję wzbudziła planowana sprze-
daż działek na terenie dawnego tartaku.
- Jest popyt na nasze nieruchomości i 
chcemy w tym roku rozpocząć sprze-
daż działek, a uzyskane środki przezna-
czyć np. na wkład do projektu remontu 
przedszkola i ratusza – wskazywał bur-
mistrz Andrzej Kamyszek.
Innego zdania był przewodniczący 
rady.
- Od wielu lat zauważam, że dochody 
majątkowe są zawyżane. Może się oka-
zać, że ze sprzedaży uzyskamy połowę 
planowanych środków, a jeśli chodzi o 
działki na tartaku, to ich sprzedaż jest 
wpisana w WPF na 2019 rok – argu-
mentował Zbigniew Walczak.
Wątpliwości rozwiała skarbnik gminy.
- Mamy od lat ustabilizowaną sprze-
daż mienia na poziomie ok. 700 tys. zł 
rocznie, a działki na tartaku są wpisane 
częściowo na rok 2018, a częściowo na 
2019 – wyjaśniła Anna Górska.

W głosowaniu 12 radnych było za za-
proponowanym budżetem, od głosu 
wstrzymało się dwóch radnych. Na sesji 
nieobecny był radny Artur Rokicki.
- Wstrzymałem się od głosu, ponie-
waż mam wątpliwości co do realności 
sprzedaży działek na terenie byłego 
tartaku, w tym roku. Najpierw trzeba 
tam zrobić porządek, a dopiero potem 
sprzedać. Na zrobienie porządku też 
potrzebne są pieniądze, których nie ma 
– wyjaśnia radny Andrzej Jankowski.
- Według mojej wiedzy zyski ze sprze-
daży działek na terenie byłego tarta-
ku są wpisane do WPF na 2019 rok, a 
burmistrz przekonuje nas, że docho-
dy z tego tytułu będą już w tym roku 
– wskazał przewodniczący rady Zbi-
gniew Walczak.

O co chodzi tłumaczy skarbnik gmi-

Sołtys Roztok Wiesław Rogoziński wska-
zał na problem drogi do Wiciny, która 

ulega degradacji 
przez ciężkie sa-
mochody, a pobo-
cza nie nadają są 
do użytkowania 
ponieważ leżą 
na nich kamien-
ne znaki i zjazd 
na pobocze grozi 
uderzeniem w ta-
kie przeszkody.

We wtorek 30 stycznia do Urzędu Miejskie-
go w Jasieniu wpłynęła zgoda Getin Noble 
Bank, o udzieleniu subrogacji, o wartości 
2,9 mln. zł, przy pomocy której gmina 

spłaci 3 kredyty 
w tej wysokości. 
Początek spłaty 
to 2018 rok, a 
koniec 2029. 
Koszt subro-
gacji (odsetki 
i prowizja) to 
841 tys. zł – in-
formuje Skarb-
nik Jasienia 
Anna Górska 

ny.
- W latach 2018 -2020 gmina na kumu-
lacje spłat kredytów na kwotę łączną 2,9 
mln zł. Nie możemy negocjować z ban-
kiem wydłużenia ich spłat, ponieważ 
nie pozwalają nam na to specyfikacje 
warunków zamówienia przy zaciągnię-
tych już kredytach. Nie możemy spłacić 
długów z wolnych środków, ponieważ to 
nie poprawi naszych wskaźników.  Jest 
tak mimo, że na lokacie mamy 1,9 mln 
zł. Takie są regulacje ustawy o finansach 
publicznych. Musielibyśmy obciąć wy-
datki bieżące np. na inwestycje, a tego 
ani burmistrz ani radni nie zrobili. W 
związku z tym pozostaje subrogacja, 
na kwotę taka jak wspomniane kredy-
ty. Ponieważ żaden bank, a tylko banki 
mogły, nie przystąpił do przetargu, pro-
wadzimy teraz negocjacje z bankiem w 
sprawie subrogacji zadłużenia – infor-
muje Anna Górska. Chcemy przedłu-
żyć okres spłaty 3 kredytów o łącznej 
wartości 2,9 mln zł, tak aby koniec spła-
ty nie przypadał w 2020 roku a w 2029. 
Przewidywany koszt subrogacji to 841 
tys. zł – dodaje skarbnik.
Od chwili uchwalenia budżetu mamy 
na to siedem dni, czyli termin kończy 
się w czwartek 1 lutego – dodaje skarb-
nik.
We wtorek 30 stycznia do Urzędu 
Miejskiego w Jasieniu wpłynęła zgo-
da Getin Noble Bank, o udzieleniu 
subrogacji, o wartości 2,9 mln. zł, przy 
pomocy której gmina spłaci 3 kredy-
ty w tej wysokości. Początek spłaty to 
2018 rok, a koniec 2029. Koszt subro-
gacji (odsetki i prowizja) to 841 tys. zł. 
Dzięki temu zabiegowi gmina może 
samodzielnie dysponować własnym 
budżetem, a po poprawie wskaźników 
wynikających z ustawy o finansach pu-
blicznych, gmina może wykorzystać 1,9 
mln zł wolnych środków, które obecnie 
znajdują się na lokacie.

TR

W środę 7 lutego gmina Jasień otrzymała informację, że wniosek 
o przyznanie pomocy w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014- 2020, 

złożony na operację pt. Budowa placu zabaw 
przy ul. Budowlanych w Jasieniu 

ZOSTAŁ ROZPATRZONY POZYTYWNIE. WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 76355ZŁ

BĘDZIE NOWY PLAC ZABAW 
W JASIENIU!
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Tuż przed końcem 2017 roku 
w mało elegancki sposób zo-
stałem zaatakowany przez Bur-
mistrza Lecha Jurkowskiego 
i prezesa Ochotniczej Straży 
Pożarnej Artura Jarzębińskie-
go. Przy okazji sesji rady miej-
skiej, na której dyskutowano 
o kształcie budżetu na 2018 r. 
przed budynkiem urzędu poja-
wiły się górzyńskie wozy stra-
żackie z klepsydrą wskazującą, 
że to ja jestem grabarzem po-
mysłu powstania nowej remizy 
w Górzynie. Klepsydra ta roz-
wieszona była również na słu-
pach informacyjnych w całym 
Lubsku i Górzynie. Artur Ja-
rzębiński zaprzeczył, że jest jej 
autorem i pomysłodawcą, ale 
jednocześnie ochoczo udzielał 
wywiadów nawiązujących do 
tej sytuacji. Pokusił się nawet 
o stwierdzenie, że jego stowa-
rzyszenie po pracy zajmuje się 
ratowaniem życia a nie kopa-
niem piłki, w oczywisty sposób 
umniejszając działalności LZS 
„Kado” Górzyn, którego jestem 
członkiem. O ile do ataków 
ze strony Lecha Jurkowskiego 
jestem przyzwyczajony i ich 
bezpodstawność wcale mnie 
już nie dziwi, o tyle zaskoczy-
ła mnie postawa Artura. Jedni 
mówią, że to jakaś gra politycz-
na obu panów a inni, że to zwy-
kła ludzka zawiść. Nie ma chy-
ba sensu dochodzić tego jaka 
jest prawda. Arturze, pamiętaj 
jednak, że włodarze przycho-
dzą i odchodzą a takie mało 
eleganckie słowa i zachowania 
ciągną się za człowiekiem przez 
długi czas.
Cała ta sytuacja to dobry po-
wód, by przedstawić fakty do-
tyczące gminnego budżetu i 
inwestycji w Górzynie, szcze-
gólnie budowy remizy strażac-
kiej.
Nowa remiza dla strażaków w 
Górzynie jest niezbędna i pla-

nowa od dawna. Już kilka lat 
temu Artur Jarzębiński, w cza-
sach gdy był radnym miejskim, 
rozpoczął starania o pozyska-
nie środków na jej rozbudowę, 
które okazały się skuteczne, bo 
gmina zabezpieczyła stosowne 
kwoty. Duże fundusze przezna-
czono na uregulowanie spraw 
własnościowych przyległych do 
remizy działek, tzn. odkupie-
nie od właściciela i wykonanie 
planów rozbudowy. Z niezna-
nych mi jednak przyczyn, już 
za kadencji Lecha Jurkowskie-
go, plany te uległy zmianie, a 
dotychczas wydane, na ten cel 
pieniądze, zmarnowano. W 
zamian zaproponowano żeby 
remiza powstała w innym, niż 
dotychczasowa, miejscu. Nie-
którzy twierdzą, że pomysł ten 
narodził się po to, by zabloko-
wać proponowaną rozbudowę 
świetlicy wiejskiej w Górzynie, 
o którą zabiegam i której (na 
własny koszt) wykonałem pla-
ny. Być może coś jest na rzeczy, 
bo zmiana planów dotyczących 
remizy zbiegły się w czasie z 
przedstawieniem przeze mnie 
koncepcji rozbudowy świetli-
cy. Uważałem, że możliwa była 
realizacja obu projektów jed-
nocześnie. Oba projekty mogły 
otrzymać duże dofinansowanie 
ze środków zewnętrznych i ich 
realizacja nieznacznie obciąży-
łaby budżet naszej gminy. Oba 
projekty były duże i z obu ko-
rzystać mogliby wszyscy miesz-
kańcy gminy. „Wadą” obu było 
jednak to, że nie pochodziły od 
Lecha Jurkowskiego i trudno 
byłoby mu przypisać sobie suk-
ces ich powstania.     
Projekt nowej remizy przewi-
duje trzy stanowiska dla samo-
chodów. Usytuowana ma być 
w innym miejscu niż dotych-
czasowa, bo za starą szkołą, na 
przeciwko sali gimnastycznej. 
Od początku miałem obiekcje 

zarówno co do miejsca, jak i jej 
wielkości. Uważam, że nowy, 
piękny budynek powinien być 
usytuowany w sercu wsi i sta-
nowić jej wizytówkę. Nie ma 
potrzeby chować jej na ubo-
czu. Poza tym, w ten sposób 
w centrum pozostawimy stary, 
straszący budynek bez pomy-
słu na jego zagospodarowanie. 
Nie jestem również przekonany 
co do konieczności budowy aż 
trzech stanowisk dla samocho-
dów. Obecnie strażacy mają je-
den wysłużony wóz pożarniczy. 
W niedługim czasie otrzymają 
nowy, który zastąpi ten wysłu-
żony. Po co więc trzy stanowi-
ska za setki tysięcy złotych? Nie 
dostałem odpowiedzi na to py-
tanie. 
Obietnicę budowę nowej remi-
zy słyszymy już od trzech lat. 
Pomimo tego, że miałem inny, 
alternatywny pomysł, uznałem 
że skoro górzyńscy strażacy 
chcą mieć remizę w nowym 
miejscu, to należy odpuścić. 
Pytany o remizę niezmiennie 
wyrażam swoje zdanie, ale ni-
gdy nie torpedowałem nowe-
go pomysły, nie głosowałem 
przeciwko niemu. Ostatnie 2 
lata to zapewnienia Burmistrza 
rychłej budowy. Przez 2 lata ja 
i inni radni zgadzaliśmy się na 
zabezpieczenie w budżecie nie-
zbędnych na ten cel środków. 
Bezczynność Burmistrza spra-
wiła jednak, że remizy dalej nie 
ma, a problemy z dokumenta-
mi, ciągnące się już długi czas, 
nakazują przyjąć, że sytuacja 
nie będzie szybko rozwiązana. 
Lech Jurkowski przez 3 lata 
nie potrafił przygotować doku-
mentów niezbędnych do po-
zwolenia na budowę. Dlaczego 
mamy zakładać, że teraz się to 
uda? Dlaczego mamy wierzyć, 
że w roku, gdy trzeba liczyć 
każdy grosz, a budżet jest za-
grożony przez ogromne zadłu-

żenie remiza powstanie? Mając 
to na uwadze, jako radni „Dla 
dobra Gminy Lubsko” postano-
wiliśmy przesunąć te pieniądze 
na kolejny rok. 
Wykreślenie remizy z budżetu 
na 2018 r. to nie całkowita re-
zygnacja z jej budowy! Każdy 
z nas chce żeby ona powsta-
ła, ale w 2019 r. Szansa na jej 
budowę w 2018 r. (przez pro-
blemy z dokumentami) była 
bardzo mała, więc chcieli-
śmy wykorzystać te środki do 
uniknięcia tzw. subrogacji. 
Subrogacja zaproponowana 
przez Burmistrza ma polegać 
na sprzedaży części długu pod-
miotowi zewnętrznemu, który 
spłaci je za nas, a poniesione w 
ten sposób koszty, swoją prowi-
zję oraz wartość samego długu 
rozłoży na raty, których spłata 
miałaby zacząć się dopiero w 
2023 r., a więc prawdopodobnie 
za rządów innego Burmistrza. 
Subrogacji miałaby podlegać 
kwota ok 32 milionów złotych. 
Sam koszt takiej operacji, 
czyli prowizje i odsetki (bez 
kwoty głównej 32 mln zł) to 
dodatkowe 12 milionów zło-
tych! Tak ogromne pieniądze 
mielibyśmy zapłacić jedynie 
za odroczenie płatności o 
kilka lat.
Budżet Lubska jest obecnie 
bardzo zagrożony. Jest duży 
problem ze spełnieniem usta-
wowych wskaźników, co może 
skutkować wprowadzeniem 
gminy w plan naprawczy, niosą-
cego za sobą ogromne ograni-
czenia. Obiecanych przez Lecha 
Jurkowskiego oszczędności nie 
ma. Za kadencji Jurkowskiego 
dług pogłębił się o ok 10 mln. 
Pierwotnie Burmistrz chciał 
sprzedać halę widowiskowo – 
sportową oraz budynek LDK. 
Ostatecznie zaproponował 
subrogację. Taki pomysł jest 
całkowitym finansowym dobi-

ciem naszej gminy. Dodatkowo 
budżet na 2018 r. zapropono-
wany przez Burmistrza zakładał 
również pogłębienie zadłużenia 
o kolejne 3 mln zł. Pewnie dlate-
go, że w roku wyborczym ogra-
niczanie wydatków nie jest mile 
widziane w oczach elektoratu.
W celu uniknięcia subrogacji i 
dalszego zadłużania gminy jako 
radni zaproponowaliśmy bardzo 
znaczne zmniejszenie wydat-
ków a wśród nich zmniejszenie 
o 950.000 zł kwoty na zadaniu 
„Budowa remizy w Górzynie” 
(pozostawiliśmy 50.000 zł na do-
kończenie dokumentacji). Dzię-
ki temu najprawdopodobniej 
uda nam się uniknąć subrogacji 
i jednocześnie uda się uniknąć 
ogromnego pogłębienia zadłu-
żenia naszej gminy.
Nigdy nie byłem i nie jestem 
przeciwny budowie nowej re-
mizy w Górzynie. Celem prze-
sunięcia środków na 2019 r. 
było ratowanie budżetu.  
Dla mieszkańców Górzyna jest 
jednak i dobra wiadomość. De-
cyzją moją i radnych z klubu 
„Dla dobra Gminy Lubsko” lecz 
przy sprzeciwie Burmistrza Le-
cha Jurkowskiego udało nam się 
zabezpieczyć w tegorocznym bu-
dżecie środki na budowę drogi 
przy szkole i kościele - od głów-
nego skrzyżowania aż do końca 
wsi, do byłych torów. Projekt ten 
zakłada budowę nowej - pięknej 
drogi wraz z chodnikami i zjaz-
dami na posesje mieszkańców. 
Projektem zajmować się będzie 
Starosta Żarski Janusz Dudojć 
a nie Burmistrz Lech Jurkow-
ski, więc w tym przypadku nie 
spodziewam się nieudolności i 
zaniechań. Planowany całkowity 
koszt budowy to ok. 3 miliony zł. 
Początek i koniec całej inwesty-
cji to obecny 2018 rok.

TA
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STAROSTA JANUSZ DUDOJĆ WYRÓŻNIŁ
MŁODZIEŻ Z POWIATU ŻARSKIEGO
02 lutego 2018 r. w 
Żarach odbyła się II 
Powiatowa Gala Nauki, 
Techniki, Kultury i 
Sportu, która stanowiła 
okazję do wręczenia 
stypendiów i nagród dla 
uzdolnionej młodzieży 
szkół Powiatu Żarskiego 
oraz do podsumowania 
Powiatowej Olimpiady 
Młodzieży 2016/2017. 
W sobotę 10 lutego, 
podczas Gali Sportu 
w Lubsku, nagrody z 
rąk Starosty otrzymali 
wyróżniający się lubscy 
sportowcy.

Starosta Żarski Janusz Dudojć, 
pomysłodawca Gali, otwierając 
uroczystość podkreślił znaczenie 
szkolnictwa zawodowego, które w 
Powiecie Żarskim przeżywa praw-
dziwy renesans: - Dzięki wielomilio-
nowym środkom pozyskanym m.in. 
w ramach projektu „Modernizacja 
kształcenia zawodowego w Powiecie 
Żarskim” w szkołach, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat 
Żarski, powstają liczne pracownie 
do nauki zawodu wyposażone w 
najnowocześniejszy sprzęt, ucznio-
wie korzystają ze szkoleń, kursów, 
praktyk oraz staży zawodowych, a 
nauczyciele mają możliwość uczest-
niczenia w atrakcyjnych formach 
doskonalenia zawodowego.

Zwrot ku kształceniu zawodowemu 
był widoczny podczas wręczania 
stypendiów Rady Powiatu Żarskiego, 
gdzie wśród 33 przyznanych stypen-
diów, aż 15 zostało przyznanych w 
dziedzinie nauki zawodu.
Następnie podsumowano Powiatową 
Olimpiadę Młodzieży 2016/2017 i 
wyłoniono zwycięzców w klasyfi-
kacjach gmin, szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych oraz wskazano wyróżniających 
się młodych sportowców, najlep-
szych trenerów oraz koordynatorów 
z terenu Powiatu Żarskiego.
W tracie II Powiatowej Gali Nauki, 
Techniki, Kultury i Sportu wręczono 
łącznie 33 stypendia Rady Powiatu 
Żarskiego w dziedzinach: nauki, 
nauki zawodu, sportu oraz kultury 
i  sztuki, 12 nagród Starosty Żar-
skiego dla wybitnych uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, 60 nagród 
dla wyróżniających się uczniów w 
Powiatowej Olimpiadzie Młodzieży 
2016/2017, 25 nagród dla nauczy-
cieli oraz koordynatorów, a także 
29 nagród dla dyrektorów szkół w 
Powiecie Żarskim.
Nagrody trafiły także do wyróżnia-
jących się lubskich sportowców, a 
okazją ku temu była Gala Sportu w 
Lubsku, w sobotę 10 lutego.
- Jest potencjał w lubskich sportow-
cach. Wszystkim wyróżnionym ser-
decznie gratuluję. Widzę to ja i widzi 
Zarząd Powiatu. Mi jest szczególnie 
bliska lekkoatletyka i dobrym po-
mysłem byłoby stworzenie w Lubsku 

nowoczesnego stadionu lekkoatle-
tycznego, gdzie sportowe talenty, 
pokroju Michała Rozmysa, mogłyby 

trenować. Ten stadion mógłby po-
wstać oczywiście przy głównej płycie 
boiska „Budowlanych” Lubsko i by-

łyby doskonałym uzupełniniem bazy 
sportowej – podsumowuje Starosta.

Na Gali Sportu w Lubsku Starosta nagrodził wyróżniających się lubskich sportowców: Mateusza Bondarenko, Michała Rozmysa, 
Natalię Tomiałowicz, Krystiana Pasia, Piotra Kobitę, Adriana Wierzbickiego, Marcina Ksiuka, Tomasza Lambrechta, Radosława 
Bandziaka. Nagrodę odebrał również Robert Ściłba, który został wyróżniony za koordynację Powiatowej Olimpiady Młodzieży 

2016/2017. Na fot. wyróżnieni razem ze Starostą Januszem Dudojciem i członkiem Zarządu Powiatu Józefem Radzionem

Sportowe sukcesy młodzieży Powiatu Żarskiego napawają mnie 
optymizmem. Wszystkim wyróżnionym zarówno w Żarach, jak i 
w Lubsku serdecznie gratuluję i życzę sukcesów na światowych 

arenach – akcentuje Starosta Żarski Janusz Dudojć.

Reprezentanci Gminy Lubsko oraz Gminy Jasień: Wojciech Gembara, Mateusz Dyderski, Łukasz Gawron, Nikodem 
Stuła, Eryk Ostojicz, Marcel Sadowski, Weronika Czerniak, Dominika Magdziarz, Alicja Rosiek, Oliwia Sierchan, 

Aleksandra Golarowska oraz Oliwia Krzywiecka.

Starosta Żarski Janusz Dudojć oraz uczniowie nagrodzeni Nagrodami Starosty: Bartłomiej Kuczmarski, Michał 
Poźniak, Piotr Siwak, Beniamin Kohnke, Arkadiusz Olak, Natalia Kozłowska, Anna Gielicz, Grzegorz Zołotucha, 

Katarzyna Szturomska, Marcin Ksiuk, Magdalena Chorąży oraz Elżbieta Witczak.

Powiat Żarski inwestuje w rozwój szkolnictwa zawodowego. Na zdjęciach: stypendyści w dziedzinie nauki zawodu.
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W poniedziałek 05 lutego odbyło się 
wspólne posiedzenie Komisji Bez-
pieczeństwa i Porządku Publicznego 
oraz Komisji Rolnictwa Rady Miej-
skiej.
 
Gościem komisji był Starosta Żarski, 
który przedstawił plany powiatu w za-
kresie budowy, przebudowy i remon-
tów dróg w gminie Lubsko i okolicach. 
- W 2018 roku jest przygotowana 
przebudowa drogi w Górzynie, w kie-
runku Grabkowa, a w planie jest prze-
budowa drogi Mokra - Chocicz, na 
którą jest plan i materiał. W tym roku 
powstanie też projekt remontu dro-
gi Dłużek - Nowa Rola, który będzie 
polegał na wyrównaniu nawierzchni 
i poboczy - wskazał Janusz Dudojć. 
Powiat składa się z wielu gmin i tam 
też są potrzeby. W samych Żarach 
dopiero oddaliśmy, wielomiliono-
we inwestycje, al. Wojska Polskiego 
i ul. Moniuszki, to ważne szlaki ko-
munikacyjne do dużych zakładów 
pracy i teraz chcielibyśmy, żeby te 
drogi przejęło miasto i wtedy mieli-
byśmy lżej w terenie - dodał starosta. 
Starosta w odpowiedzi na pytania rad-
nych wskazał, że koszenie poboczy 
odbywa się standardowo dwa razy w 
roku i trzeba zwracać uwagę na sto-
sunki własnościowe, ponieważ zda-
rza się, że przydrożne drzewa stoją na 
działkach prywatnych i wtedy do wła-
ścicieli tych działek należy usuwanie 
odrostów, czy zwisających konarów. 
- Czy jest szansa na postawie-
nie stałej ścianki wspinaczko-
wej nad zalewem Karaś? - py-
tał radny Andrzej Tomiałowicz. 
- Można i tak, ale to trzeba zrobić z 
projektem i w zasadzie na wczoraj. 
Ja proponuję ściankę mobilną, któ-
ra mogłaby służyć i nad zalewem i w 
innych miejscach - wskazał J. Dudojć. 
Starosta odniósł się także do pogoto-

wia, wskazując że jest to zadanie wo-
jewody, a lubskie pogotowie świadczy 
dodatkowo, do końca marca usługi 
z zakresu nocnej i świątecznej POZ. 
Potem trzeba będzie jeździć do Żar.  
- Wskazywałem wcześniej jak moż-
na próbować rozwiązać ten problem 
(chodzi o pomysł, aby gmina sta-
ła się udziałowcem spółki, którą jest 
pogotowie i taka spółka już nie pry-
watna, a komunalna mogłaby pró-
bować sił w nowym kontrakcie - 
przyt. red) - wskazał starosta żarski. 
Dyrektorzy OSiR, LDK i Biblioteki pu-
blicznej przekazali informacje o pla-
nach na ferie zimowe. Dzieci z gminy 
będzie dowoził autobus. 
Edukacja i bezpieczeństwo. 
Radni dyskutowali też nad akcją infor-
macyjną w zakresie spalania śmieci. 
- Chodzi o przygotowanie takiej ak-
cji i materiałów promocyjnych dla 
dzieci i młodzieży, żeby wiedzieli co 
można, a czego nie - wskazał prze-
wodniczący komisji bezpieczeństwa 
Robert Słowikowski, który na ko-
misję przyniósł opracowany przez 
siebie „elementarz” w tym zakresie  
W czasie posiedzenia komisji stan 
bezpieczeństwa ppoż. omówił d-ca 
JRG kpt. Norbert Kawka, wskazu-
ją na ilość zadań związanych zarów-
no z pożarami, na czele z pożarem 
w Brożku, jak i na zadania związane 
z likwidacją skutków wichur i ulew. 
Swoje podsumowanie przedstawił 
także Komendant KP w Lubsku kom. 
Robert Pieniążek wskazując, że poli-
cjanci zauważają zagrożenie w ruchu 
drogowym na ul. Wrocławskiej (na 

każdym przejściu) gdzie dochodzi do 
potrąceń pieszych. Kolejne niebez-
pieczne miejsce to skrzyżowanie ob-
wodnicy Lubska z drogą do Mierkowa. 
- Zauważyliśmy, że kierujący jadący 
od Lubska nie widzą, powodu kształtu 
drogi, pojazdów nadjeżdżających od 
prawej strony i wystąpiliśmy w tej spra-
wie do Zarządu Dróg Wojewódzkich.  
Komendant pokazał też dane do-
tyczące pijanych kierowców i prze-
stępstw narkotykowych (fot.).  
- Jeżeli chodzi o pomalowanie elewa-
cji LDK, to na monitoringu jest grupa 
ok. 50 zamaskowanych osób. Mogą to 
być kibice Promienia, którzy są zwa-
śnieni z Falubazem, stąd takie rysunki. 
Wcześniej podobna grupa osób zde-
molowała przystanki w gminie Trze-
biel - wskazał R. Pieniążek. Sprawę 
wysadzenia bankomatu prowadzi Ko-
menda Wojewódzka. Wiemy, że są wy-
specjalizowane w takich p-stwach gru-
py - dodał szef lubskich policjantów. 
Na komisji obecny był także Kazimierz 
Niemczycki z byłego już Lubuskiego Za-
rządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, 
którego zadania obecnie przejęło Pań-
stwowe Gospodarstwo „Wody Polskie”. 
- Nie wiemy jakie będziemy mieć 
zadania, jakie środki. Struktu-
ra jest dopiero budowana. Za kil-
ka m-cy będę mógł powiedzieć 
więcej - wskazał K. Niemczycki. 
Do pracy Zarządu Melioracji 
miał zastrzeżenia Prezes Ogro-
dów Działkowych Kolejarz w 
Lubsku przy ul. Zielenieckiej. 
- Po zeszłorocznych nawałnicach 32 
tys. zł kosztował nowy płot, a działki 

BEZPIECZEŃSTWO I DROGI W GMINIE

są zdemolowane. Nie godzę się na ta-
kie stawianie sprawy, że to siły natury 
i czekamy, aż komuś na głowę spad-
ną kolejne drzewa, które rosną nad 
samą rzeką. Nie macie pieniędzy, ale 
i tak najpierw trzeba załatwić doku-
mentację - wskazał Józef Maćków. 
Radni zapoznali się też z możliwo-
ścią dofinansowania budowy przy-
domowych oczyszczalni ścieków 
w miejscowościach gminy Lub-
sko, które nie są objęte aglomeracją. 
- Mamy na to zadanie w budżecie 30 
tys. zł na ten rok. Z tych środków z 
pomocą firmy EkoVerde, którą zareko-
mendowała gmina Tuplice, w tym roku 
opracujemy koncepcję, jakie rozwiąza-
nia są możliwe, chociażby z uwagi na 
grunt, oraz jakie są możliwe źródła ze-
wnętrznego dofinansowania - wskazał 
Naczelnik WIiGK Kamil Zakrzewski. 
W 2018 roku gmina nie ma środków 
na dofinansowanie budowy przydo-
mowych oczyszczalni.

TR

Na wspólnym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Rolnictwa Rady Miejskiej 
w Lubsku omawiano stan dróg i bezpieczeństwo w gminie.

Po zeszłorocznych nawałnicach 32 
tys. zł kosztował nowy płot, a działki 

są zdemolowane. Nie godzę się na ta-
kie stawianie sprawy, że to siły natury 
i czekamy, aż komuś na głowę spad-

ną kolejne drzewa, które rosną nad 
samą rzeką. 
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Najlepiej niech Janusz 
Dudojć zostanie dalej 
starostą i taki układ 
Dudojć – Flies byłby 
najlepszy dla Lubska 
– wskazuje kandydat 
na burmistrza Lubska 
Marcin Flies.

PL: Skąd pomysł, żeby 30 latek 
startował na Burmistrza Lubska?
MF: Polityka od zawsze mnie krę-
ciła. Ta lokalna i ta krajowa. Był 
pomysł, żebym startował już w 2014 
roku, ale postanowiłem najpierw 
wystartować do rady miejskiej i 
zdobyć doświadczenie w samorzą-
dzie. Przykład obecnej kadencji 
pokazuje, że Lubska nie stać na 
burmistrza, który pierwszą kaden-
cję będzie się uczył. Taka kadencja 
może być zmarnowana. Do startu w 
2014 roku namówił mnie wieloletni 
radny, a prywatnie mój chrzestny 
Józef Kruhlik, który sam postano-
wił zakończyć przygodę z lokalną 
polityką.

PL: To, że jest Pan radnym za-
wdzięcza Pan i głosom mieszkań-
ców i łutowi szczęścia.
MF: Tak. To prawda. Zdobyłem 
tyle samo głosów, co moja rywalka 
i było losowanie. To bardzo rzadka 
sytuacja, ale pokazuje jak działa 
demokracja. Los był dla mnie życz-
liwy. Gdyby było inaczej pewnie w 
tym roku startowałbym drugi raz do 
rady. Taką możliwość mam nawet 
teraz. Nowa ordynacja pozwala 
na start na burmistrza Lubska i 
na radnego w gminie i zamierzam 
starować i tu i tu.

PL: Z kim chce Pan iść do wybo-
rów?
MF: Tylko i wyłącznie z „Niezależ-
nymi”. Trwają końcowe uzgodnienia 
z klubem radnych. Niezależni to 
nie tylko klub w radzie. Istniejemy 
od co najmniej 3 kadencji. Mamy 
ponad 10 letnie doświadczenie i 
oprócz radnych mamy sympatyków, 
których chcemy zachęcić do startu 
i poparcia nas i mnie w wyborach.

PL: Zmierzy się Pan z Januszem 
Dudojciem, Lechem Jurkowskim. 
Co jeśli nie przejdzie Pan do dru-
giej tury, jeżeli taka będzie. Koga 
Pan poprze?
MF: Nie wiem, czy obecny bur-
mistrz będzie się ubiegał o reelekcję. 
A co do poparcia. Trzeba wierzyć 
w swój sukces, a potem dopiero się 
zastanawiać kogo ewentualnie po-
przeć. Jeżeli w ogóle, to i tak będzie 
to decyzja komitetu wyborczego 
Razem-Niezależni.

PL: Jak Pan ocenia obecną ka-
dencję?
MF: Kadencja pod znakiem kon-
fliktów personalnych. Są to kon-
flikty pomiędzy radnymi z klubu 
niezależnych jak i radnymi z forum. 
Uważam, że są to konflikty natury 
ambicjonalnej. Z drugiej strony 
konflikty burmistrza z radnym 
Tomkiem Apanowiczem, które 
kończą się w sądach, przegranymi 
przez burmistrza procesami. We-
dług mnie te konflikty wynikają z 
tego, że forum nie umie pogodzić z 
porażką w wyborach. To prowadzi 
do takich głosowań, gdzie radni 
Forum  Samorządowego negatyw-
nie zagłosowali nad przyjęciem 
środków unijnych na place zabaw 
i groziła nam utrata dotacji. Potem 
się połapali co zrobili i trzeba było 
sesji nadzwyczajnej żeby to odkrę-
cić. Podobna sytuacja miała miejsce 
z nieudzieleniem absolutorium 
burmistrzowie pomimo braków 
formalnych dla takiej decyzji.

PL: Klub radnych „Dla dobra 
gminy Lubsko” ma większość w 
radzie, ale dlatego, że dołączyli 
do niego radni, którzy startowali 
z burmistrzem.
MF: Ja takich zmian barw nie ak-
ceptuję!!

PL: Konflikty to jedno, a efekty 
pracy w tej kadencji?
MF: Mimo wszystko udało się 
sporo zrobić, na przykład obniżyć 
zadłużenie czy przeprowadzić kilka 
mniejszych inwestycji. W mojej 

ocenie od 2015 roku powinien ob-
wiązywać program naprawczy, ale 
nie taki uchwalony pod dyktando 
Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
bo wtedy nie można prowadzić żad-
nych inwestycji i ubiegać się o środki 
unijne. Powinniśmy sami ostro 
ciąć wydatki. Na przykład remont 
ulicy Gdańskiej 200 tys. zł, boisko 
w Lutolu 50 tys. zł. Powinniśmy też 
zmniejszyć o połowę milionową 
dotację na stowarzyszenia oraz wy-
datki na administrację. W budżecie 
jest poukrywanych sporo wydatków, 
o których chyba burmistrz nie wie. 
Dzisiaj stan budżetu gminy jest taki, 
że na 97 % mimo negocjacji z BOŚ 
Bankiem, budżetu nie da uratować 
bez ostrych cięć.

PL: To dlaczego radni z Pana klu-
bu i radni forum są za tym, żeby 
doprowadzić te negocjacje do 
sukcesu i zastawić np. halę OSiR-u?
MF: Nie ma innego wyjścia. Jest to 
potrzebne właśnie po to, żebyśmy 
sami mogli wprowadzić plan na-
prawczy czyli ostro ciąć wydatki, 
nie zaciągać nowych zobowiązań 
i aplikować o środki z wkładem z 
własnego budżetu.

PL: I to jest Pan plan dla Lubska?
MF: To znajdzie się w planie. Lubsko 
to wbrew pozorom nie jest biedne 
miasto. Wystarczy zobaczyć jakie są 
dochody z PIT czy podatków lokal-
nych. Problemem jest zadłużenie.

PL: Na temat zadłużenia są dwie 
teorie. Jedna, że jest kulą u nogi 
miasta, a drugie że bez tego za-
dłużenia nie udało by się  zreali-
zować wielu inwestycji na czele z 
kanalizacją.
MF: Ja się skłaniam do tej pierwszej 
teorii. Uważam, że tak duża i tak 
kosztowna inwestycja w kanalizację 
nie była nam potrzebna. Mamy też 
piękną halę OSiR-u czy LDK, któ-
rych inni nam zazdroszczą. Problem 
w tym, że to są inwestycje, na które 
wkład własny to kredyt, to jeszcze 
ich utrzymanie kosztuje rocznie 
prawie 2 miliony. Można sobie 
zadać pytanie, czy nas na to stać, 
ale są i korzystamy z nich. Dlatego 
na pozostałych wydatkach musimy 
oszczędzać, bo na wszystko nas na 
pewno nie stać.

PL: Politycy zazwyczaj, przed 
wyborami sporo obiecuję. A to 
obwodnicę, a to zagospodarowanie 
strefy, a to przywrócenie kolei. Co 
Pan obieca?
MF: Jak ktoś myśli, że inwestor na 
strefie to jakieś panaceum na lubskie 
problemy, to jest w błędzie. Strefa 

powstała w czasie gdy poszukiwano 
miejsc pracy. Dzisiaj to praca szuka 
pracownika, a ewentualnego inwe-
stora i tak na pięć lat trzeba zwolnić 
z podatków. Na dzisiaj jedyny możli-
wy zysk ze strefy to środki ze sprze-
daży gruntu, z czym od lat mamy 
wielki problem. Kilka przetargów i 
nic. To po części stanowi też odpo-
wiedź na temat obwodnicy. Kolej 
powinna być, ale przez najbliższe 
10 lat na pewno nie jest to możliwe. 
Na pewno trzeba dalej pracować nad 
poprawą ściągalności podatków, 
zmienić sposób rozliczania opłaty za 
śmieci. Zamiast wyliczać ją z dekla-
racji, należy ją liczyć na podstawie 
zużytej wody. Wtedy unikniemy 
oszustw. Kolejna i to bardzo ważna 
sprawa, to poprawa funkcjonowania 
Zakładu Gospodarowania Mieniem 
Komunalnym, który co roku „pro-
dukuje” prawie milionowe zadłuże-
nie. W tej chwili, narastająco są to 
trzy miliony.  To są nasze pieniądze. 
Co do zadłużenia, to też są inne 
możliwości. Na przykład w gminie  
Rewal była podobna sytuacja jak u 
nas i władze gminy zwróciły się o 
pomoc do skarbu państwa, który 
kredyty w parabankach zamienił na 
kredyt właśnie w skarbie państwa, 
oczywiście na lepszych warunkach. 
Należy także walczyć o przyłączenie 
Budziechowa do Lubska. Nie lubię 
obiecywać rzeczy bez pokrycia dla-
tego w moim programie znajdą się 
obietnice możliwe do zrealizowania. 
Na pewno tylko takie które nie będą 
finansowane z kolejnych kredytów. 
Chyba nie jestem typowym polity-
kiem :)

PL: Ile powinien zarabiać bur-
mistrz Lubska i jak powinien 
pracować?
MF: Powinna być wyższa niż teraz. 
Myślę, że  dobrze wykształcony 
i pracowity człowiek powinien 
być godnie wynagradzany. Niskie 
wynagrodzenie burmistrza nie 
powinno być kiełbasą wyborczą. 
Diety radnych powinny zostać na 
tym poziomie jak teraz. Natomiast 
powinna się zmienić praca urzędu. 
Stawiam na zadaniowy czas pracy. 
Czyli mniej ludzi, ale dobrze wy-
kształconych i godziwie opłacanych 
za ciężką pracę. Do tego niezbędna 
jest poprawa komunikacji pomię-
dzy wydziałami i pomiędzy burmi-
strzem a radą.

PL: Wspomniał Pan o komuni-
kacji pomiędzy burmistrzem a 
radnymi. Obserwując obecną 
kadencję, to w zasadzie jej nie 
ma. Z drugiej strony o zadłużeniu 
mówi Pan podobnie jak obecny 

włodarz. To jak Pan ocenia Lecha 
Jurkowskiego?
MF: Na pewno lepiej niż Bogdana 
Bakalarza, choć z poprzednim 
włodarzem miałem dużo mniejszy 
kontakt niż z obecnym, co wynika z 
funkcji radnego. Ale gdyby obecny 
burmistrz był bardzo dobry, to bym 
nie startował.

PL: Plusy i minusy włodarza?
MF: Najpierw plusy. Kadrowo dwie 
bardzo dobre decyzje. Pierwsza to 
wiceburmistrz Jerzy Wojnar. Strach 
pomyśleć co by było urzędzie, gdyby 
nie jego praca. Według mnie to on 
„ciągnie” cały urząd i jest do tego 
przygotowany. Podoba mi to co robi 
w szkołach. Podoba mi się to, że jest 
przygotowany do sesji i komisji i 
wie o czym mówi. Jednym słowem 
„rasowy” urzędnik i gdybym został 
burmistrzem i miał wziąć sobie na 
zastępcę jakiegoś lokalnego słabe-
usza, to wolałbym żeby J. Wojnar 
został w Lubsku, ale czas na takie 
decyzje to odległa przyszłość. Dru-
ga doskonała decyzja kadrowa to 
Prezes LWiK-u Roman Żaczyk. Bez 
niego nie osiągnęlibyśmy efektu 
ekologicznego. Myślę, że dobry ruch 
to awans Manueli Piątkowskiej. 
Podoba mi też przecięcie kółka wza-
jemnej adoracji Forum Samorządo-
wego. Minusy: Podstawowy to to, że 
daje się wyprowadzić z równowagi, 
co widać na sesjach, komisjach czy 
forach internetowych. Drugi to brak 
komunikacji. To się wiąże z tym, że 
na dzisiaj włodarz nie ma żadnego 
swojego radnego. Na pewno dużym 
politycznym błędem było zaanga-
żowanie się w sprawę sprzedaży 
działki ciotce. Czy to błąd również 
w rozumieniu prawa, to oceni sąd. 
Na minus zaliczam też przegrane 
wszystkie procesy sądowe, z pra-
cownikami, których zwolnił i którzy 
wystąpili na drogę sądową.

PL: A jak Pan ocenia Janusza 
Dudojcia?
MF: Jako Starosta bardzo dobrze 
sprawdził się dla Lubska. Czasa-
mi to mam wrażenie, że próbuje 
wręcz na siłę nam coś dać, a my nie 
chcemy. Taki przykład to ścieżka 
nad zalewem „Karaś”. Możemy 
dostać środki bez wkładu gminy, 
a burmistrz mówi nie. Tego nie da 
się racjonalnie wytłumaczyć. Dla-
tego, najlepiej niech Janusz Dudojć 
zostanie dalej starostą i taki układ 
Dudojć – Flies byłby najlepszy dla 
Lubska.

PL: Dziękuję za rozmowę
MF: Dziękuję

TR

POWALCZY O FOTEL
BURMISTRZA LUBSKA

Marcin Flies ma 30 lat. Posiada 
wykształcenie leśne, z zakresu 
ochrony przyrody, pożarnictwa i 

studiuje inżynierię drogową. Pracuje 
z żoną w lubskim Nadleśnictwie. 
Mają 2 letniego synka. Hobby to 

ogród, rodzina i od niedawna narty.
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W sobotę 10 lutego w Lubsku odbyła 
się jedenasta gala sportu
Gale sportu, przez lata wrosły w lubską 
tradycję.
- Pierwsze gale organizowaliśmy jesz-
cze w Lubskim Domu Kultury. Potem w 
hali OSiR-u - wspomina Janusz Duojć.  
Od 11 lat, corocznie wyróżniani są naj-
lepsi sportowcy, działacze i trenerzy. W 
tym roku nagrody i wyróżnienia ufun-

dował Burmistrz Lubska, Starosta Żar-
ski. Rozstrzygnięto też kolejny plebiscyt 
na najpopularniejszego sportowca Lub-
ska.
Prezentację wyróżnionych przeplatały 
występy artystyczne. Przed gośćmi gali 
prezentowali się zawodnicy Ju-jitsu, 
młodzi tancerze i finalistka programu 
mam talent Inna Biliaieva z pokazem 
baniek mydlanych.

W tym roku nagrody od burmistrza 
Lubska otrzymali:
Michał Rozmys - lekka atletyka 1000 
zł,  Jagoda Borys 500 zł  - zapasy, Patryk 
Gubała 400 zł - zapasy, Natalia Tomia-
łowicz 350 zł - zapasy, szachiści: Alek-
sander Kiełek, Nikodem Mikołajczuk, 
Eryk Ostojicz, Karolina Machnicka, Ni-
kodem Mikołajczuk i Jakub Mierzwiak  
- wszyscy po 300 zł.
Nagrody po 250 zł trafiły do siatkarek 
Sandry Kapeli, Lidii Milczanowskiej i 
Malwiny Nazaruk.
W gronie wyróżnionych przez włodarza 
Lubska znaleźli się tenisiści stołowi Do-
minika Magdziarz, Weronika Czerniak 
- nagrody po 200 zł. W tej samej wyso-
kości nagrody otrzymali: Agata Wojcie-
chowska - szachy, Wojciech Gembara i 
Mateusz Dyderski - lekka atletyka.
Nazwisko Michała Rozmysa, który w 
2017 roku reprezentował Polskę na mi-
strzostwach świata w lekkiej atletyce  w 
Londynie i dotarł do półfinałów, a w 
czasie biegów Michałowi kibicowała ro-
dzina i całe sportowe Lubsko.
Jego osiągnięcia docenił burmistrz Lub-
ska, starosta żarski, marszałek woje-
wództwa lubuskiego i honorowy patron 
gali senator Waldemar Sługocki.
- Pierwszy rok na gali w Lubsku byłem 

rok temu i urzekła mnie i ilość i róż-
norodność dyscyplin wśród wyróżnio-
nych sportowców i to jak liczna grupa 
kibiców jest ze swoim sportowcami, 
uczestnicząc w gali. Kiedyś grałem w 
szachy. Teraz stawiam na pływanie i grę 
w tenisa. Mam nadzieję, że za rok będę 
miał okazję gościć w Lubsku po raz ko-
lejny - skomentował senator Waldemar 
Sługocki.
Michał zajął także drugi miejsce w ple-
biscycie na najbardziej popularnego 
sportowca Lubska. Niestety z powodu 
planów startowych Michała nie było na 
gali. Za nagrody podziękował na swoim 
profilu na Facebooku.
- Dziękuję wszystkim głosującym za 
drugie miejsce w plebiscycie na najbar-
dziej popularnego sportowca Lubska.
Dziękuję Panu Burmistrzowi Lechowi 
Jurkowskiemu, dziękuję Panu Staroście 
Januszowi Dudojć, dziękuję Pani Mar-
szałek Elżbiecie Polak, dziękuję Panu 
Senatorowi RP Waldemarowi Sługoc-
kiemu za liczne wyróżnienia oraz na-
grody które odebrał mój tata podczas 
Gali Sportu w Lubsku.Wasze wsparcie 
wiele dla mnie znaczy! - napisał Michał 
Rozmys.
Kolejna wyróżniona kategoria to 
uczniowie szkół podstawowych: Mi-
chalina Chełminiak, Nikodem Stuła, 
Mateusz Bogdanowicz, Nikola Sob-
czak, Natalia Kuraś i Nikodem Bobryk 
- wszyscy po 300 zł.
 500 złotowymi nagrodami zostali wy-
różnieni gimnazjaliści: Tomasz Lam-
brecht, Kornelia Sówka, Klaudia Gap-
ska, Martyna Kurant, Kamil Krzyżański 
i Krystian Paś.
Oprócz sportowców, na gali wyróżnio-
no trenerów. Najwyższą nagrodę, 1000 
zł, otrzymał trener lubskich zapaśni-
ków:
  - Cieszy mnie to,   że władze Lubska 
zauważyły i doceniły trud wszystkich 
zawodników i trenerów. Zapaśnicy z 
Lubska naprawdę mogą się pochwalić 
dorobkiem punktowym we współza-
wodnictwie dzieci i młodzieży w woje-
wództwie i to się przekłada na wyniki 
Lubska. Na mistrzostwach Polski  mło-
dzików walczyliśmy w jednym dużym 
i w dwóch małych finałach. Jest wśród 
nas Natalia Tomiałowicz, która w kade-
tkach, na mistrzostwach Polski, zdobyła 
brązowy medal. Natalia jest członkiem 
kadry narodowej w zapasach i stypen-
dystą starosty - wskazał Mirosław Sa-
wicki. Mnie cieszy i potencjał lubskiej 
młodzieży i jest mi bardzo miło, że 
moja praca została zauważona i doce-
niona. Na pewno jest to motywacja do 
dalszej pracy - skomentował wyróżnie-
nie trener lubskich zapaśników.
Po 500 zł otrzymali trenerzy szachów 
Mirella Wojciechowska i Waldemar 

Święto sportu w Lubsku

Przed gośćmi gali prezentowali się zawodnicy Ju-jitsu

Nagrody wyróżniającym się lubskim sportowcom wręczył Starosta Żarski. Nagrody otrzymali Mateusz Bondarenko, Michał Rozmys, 
Natalia Tomiałowicz, Krystian Paś, Piotr Kobita, Adrian Wierzbicki, Marcin Ksiuk, Tomasz Lambrecht i Radosław Bandziak
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Szylko.
Burmistrz Lubska docenił także wkład 
pracy trenerów siatkówki, piłki noż-
nej, koszykówki, sztuk walki czy tenisa 
stołowego, do których trafiły 200 zł na-
grody. Otrzymali je: Mariusz Ossowski, 
Zbigniew Tomiałowicz, Jarosław Ry-
gier, Marek Gutowski, Jarosław Wyso-
kiński, Bogdan Lech, Katarzyna Nowic-
ka, Mirosław Niewiadomski, Damian 
Dworczak, Andrzej Freliszko, Karol 
Widerowski.

- Cieszy mnie tak duża różnorodność 
dyscyplin w gminie. Na gali zostali wy-
różnieni i piłkarze i karatecy i szachiści. 
Szachy są mi najbliższe, a mistrzostwo 
szkół podstawowych w szachach, uwa-
żam za najważniejsze osiągnięcie spor-
towe Lubska w 2017 roku, zwłaszcza 
że w pokonanym polu pozostały takie 
miasta jak Gorzów Wlkp. i Zielona 
Góra - podsumował nagrody burmistrz 
Lech Jurkowski.
W czasie sobotniej gali nagrody wy-

różniającym się lubskim sportowcom 
wręczył także starosta żarski. Nagrody 
otrzymali Mateusz Bondarenko, Michał 
Rozmys, Natalia Tomiałowicz, Krystian 
Paś, Piotr Kobita, Adrian Wierzbicki, 
Marcin Ksiuk, Tomasz Lambrecht i Ra-
dosław Bandziak.
- W czasie gali bardzo często padało na-
zwisko Michała Rozmysa. To lekkoatle-
ta, a lekkoatletyka to królowa sportu. 
Sam uprawiałem trójskok i cieszę się, że 
lekkoatleci są wyróżniani. Trochę szko-

da, że w Lubsku nie ma bieżni z praw-
dziwego zdarzenia, czy skoczni do sko-
ku w dal czy trójskoku. Takie obiekty na 
pewno by się przydały, bo potencjał w 
młodych sportowcach mamy - komen-
tował Janusz Dudojć.
W plebiscycie na najpopularniejszego 
lubskiego sportowca wygrała Klaudia 
Wróbel, drugie miejsce zajął Michał 
Rozmys, trzecie Bartosz Łapa. Kolejne 
miejsca zajęli: Natalia Tomiałowicz, 
Jagoda Borys, Krystian Paś, Dominika 
Magdziarz, Rafał Klauz, Paweł Szaja, 
Adrian Drosik. Prezentację laureatów 
uatrakcyjnił pokaz Adriana Duszaka – 
freestyle football.
Indywidualną nagrodę w postaci czeku 
na 200 zł ufundował radny powiatowy i 
miłośnik futbolu Zbigniew Wydrych, a  
trafiła ona do piłkarza drugiej drużyny 
Budowlanych Bartosza Łapy.
- Chciałbym podziękować za nomi-
nacje i oddane głosy w plebiscycie na 
najpopularniejszego sportowca w gmi-
nie Lubsko. Trzecie miejsce to zapewne 
wielki sukces, ale nie byłoby go gdyby 
nie świetna postawa całej drużyny dru-
giego zespołu Budowlanych Lubsko. 
Traktuje ta nagrodę jako wyróżnienie 
zespołu i nie indywidualne, bez chło-
paków nie byłoby mnie tutaj za co 
serdecznie im dziękuje. Na pewno nie 
czuje się najlepszym piłkarzem w Lub-
sku, jest wielu zawodników w pierwszej 
drużynie oraz w zespołach juniorskich 
o wielkim talencie. Trzecie miejsce, 
przypuszczam, zawdzięczam również 
uczniom, znajomym którzy oddali swój 
głos. Jako nauczyciel zawsze staram 
się promować zdrowy tryb życia, któ-
ry idzie równomiernie z uprawianiem 
sportu. Myślę, że grający nauczyciel to 
dość rzadki widok tym samym, pomo-
że to innym przełamywać pewne barie-
ry czy stereotypy - podziękował za wy-
różnienie B. Łapa.
Nagrody dla młodych sportowców i 

ich rodziców przyznała także dyrektor 
Ośrodka Sportu i Rekreacji.
- Uważam, że to była najlepsza gala w 
historii. Przygotowywaliśmy się do niej 
od początku roku. Był bogaty program 
artystyczny i w sumie nagrody i wyróż-
nienia otrzymało około 200 sportow-
ców, działaczy i trenerów - podsumo-
wała Maria Łaskarzewska.

TR

Nagrody od Burmistrza Lubska otrzymali: Michał Rozmys,Jagoda Borys, Patryk Gubała, Natalia Tomiałowicz, Aleksander Kiełek, 
Nikodem Mikołajczuk, Eryk Ostojicz, Karolina Machnicka, Nikodem Mikołajczuk, Jakub Mierzwiak, Sandra Kapela, Lidia Milczanow-

ska, Malwina Nazaruk, Dominika Magdziarz, Weronika Czerniak, Agata Wojciechowska, Wojciech Gembara i Mateusz Dyderski

Burmistrz Lubska docenił także wkład pracy trenerów. Nagrody otrzymali: Mariusz Ossowski, Zbigniew Tomiałowicz, Jarosław Rygier, 
Marek Gutowski, Jarosław Wysokiński, Bogdan Lech, Katarzyna Nowicka, Mirosław Niewiadomski, Damian Dworczak, 

Andrzej Freliszko, Karol Widerowski

W plebiscycie na najpopularniejszego lubskiego sportowca wygrała Klaudia Wróbel, drugie miejsce zajął Michał Rozmys, trzecie Bar-
tosz Łapa. Kolejne miejsca zajęli: Natalia Tomiałowicz, Jagoda Borys, Krystian Paś, Dominika Magdziarz, Rafał Klauz, Paweł Szaja, 

Adrian Drosik

Pamiątkowe zdjęcie nagrodzonych lubskich sportowców
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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

We wtorek 30 stycznia ogłoszono wy-
niki II konkurs wędkarski o puchar 
wiceprzewodniczącego rady miejskiej  
w Lubsku.

Nagrodzeni zostali trzej wędkarze, 
mieszkańcy gminy Lubsku, którzy w 
sezonie 2017, zgłosili do konkursu swo-
je okazy.

W kategorii „Mały pasjonat wędkar-
stwa” zwyciężył, obrońca zeszłorocz-
nego tytułu 6 letni Mikołaj Marciniak, 
który złowił kilka ciekawych ryb i ra-

zem z mamą 
nadesłał swoje 
zgłoszenie do 
konkursu.
- Pasję odziedzi-
czył po dziadku, 
ani ja ani tato Mi-
kołaja nie węd-
kujemy, ale przy 
synu pewnie w 
końcu zacznie-
my – komentuje 
z uśmiechem, 
6 puchar syna 

mama Małgorzata Marciniak.
W kategorii największa ryba puchar 
trafił do Andrzeja Jordana z Górzyna, 
który w norweskich fiordach złowił po-

tężnego dorsza, który ważył 24, 4 kg i 
mierzył 145 cm. Nagrodę odebrał syn 
wędkarza Paweł Jordan.
Puchar, w kategorii „Łowca okazów”. 
otrzymał Andrzej Cichowlas W sezo-
nie 2017 złowił on 90 kg ryb, a każda 
sztuka miała powyżej 5 kg. Jego zdo-
bycze to kilkunastokilowe karpie czy 
amury, łowione w pobliskich akwenach. 
- Wszystki ryby, po złowieniu i pamiąt-
kowej fotce, trafiły do wody – zapewnia 
A. Cichowlas.
- Sam, od lat pasjonuję się wędkarstwem 
i mam na koncie sporo medalowych 
ryb. Trzeba dużo cierpliwości i trochę 
wiedzy i można w pobliskich akwenach 

złowić naprawdę dużą sztukę. Postano-
wiłem, że warto propagować ten sport 
czy hobby i stąd pomysł na konkurs. 
Nagrody to akcesoria wędkarskie, które 
kupuję z własnych pieniędzy – informu-
je pomysłodawca konkursu Zbigniew 
Czarny. W przyszłym roku będą dwa 
puchary - pierwszy za największą rybę 
sezonu wędkarskiego 2018 złowioną 
przez mieszkańca Gminy Lubsko (kate-
goria senior) - zgłaszamy ryby powyżej 
10 kg. Drugi puchar za największą rybę 
sezonu wędkarskiego 2018 złowioną 
przez mieszkańca Gminy Lubsko (kate-
goria Junior) -zgłaszamy ryby powyżej 
2 kg – uzupełnia Zb. Czarny.

TR

WĘDKARZE NAGRODZENI

Zwycięzcy II konkursu wędkarskiego o puchar wiceprzewodniczącego rady miejskiej 
w Lubsku. Od lewej: Paweł Jordan (za ojca Andrzeja), Mikołaj Marciniak i Zbigniew 

Czarny, Andrzej Cichowlas

Andrzej Jordan z Górzyna, w norweskich fiordach złowił potężnego dorsza, 
który ważył 24, 4 kg i mierzył 145 cm.

Mikołaj Marciniak, na koncie ma sporego 
szczupaka

Andrzej Cichowlas może się pochwalić amurem o wadze 19,4 kg
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W niedzielę 18 lutego na stadionie Stali Jasień 
odbył się sparing pomiędzy Stalą Jasień i II 

zespołem Budowlanych Lubsko. 

Mecz przebiegał w dobrym tempie, mimo grząskiego 
boiska. Prowadzenie objęli gospodarze po strzale 
Michała Prokopowicza, chwilę później wyrównał 

Hubert Majchrowski. Do przerwy zawodnicy schodzili 
do szatni przy wyniku 1:1. W drugiej połowie drużynę 

Stali wyprowadził na prowadzenie Bartosz Siwak. 
Natomiast wynik wyrównał napastnik Budowlanych 
Tomasz Duczmal. Rezultat długo nie ulegał zmianie, 

jednak na kilka minut przed zakończeniem spotkania 
po strzale Bartosza Łapy zawodnicy z Lubska objęli 

prowadzenie, którego nie oddali do końca. Stal Jasień-
Budowlani II Lubsko 2:3. 

Dla Budowlanych jest to optymistyczny prognostyk, 
przed kolejnymi sparingami, gdzie już najbliższy 

rozegrają w następną niedzielę z Błękitnymi Zabłocie.

BŁ

Zwycięska drużyna Budowlanych II Lubsko

BUDOWLANI LEPSI OD STALI
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W poniedziałek 19 lutego odbyła się 
nadzwyczajna sesja rady miejskiej w 
Lubsku. 12 obecnych na sesji radnych 
jednogłośnie zagłosowało za tym, 
żeby hala OSiR-u, mogła stanowić 
zabezpieczenie, którego zażądał BOŚ 
Bank, żeby wydłużyć spłatę rat kredy-
tów o łącznej wartości 25 mln. zł. 
Takim samym wynikiem zakończyło 
się głosowanie nad nowym WPF. Po-
przedni, uwzględniający jeszcze subro-
gację, zostało przez RIO unieważniony 
i dzisiaj radni uchwalili WPF już z taki-
mi spłatami kredytów jakie będę jeżeli 
gmina dojdzie do porozumienia z BOŚ 
Bankiem.

- Do czasu wyjaśnienia sytuacji z budże-
tem, realizowane są tylko wydatki bie-
żące i obowiązkowe. Jeżeli wejdzie plan 
naprawczy to dotacje na stowarzyszenia 
zostaną ograniczone - wskazał Wice-
burmistrz Jerzy Wojnar, odpowiadając 
na pytanie radnego Tomasza Apanowi-
cza, w zakresie podpisania przez gminę 
umów ze stowarzyszeniami.
Dyskusję wzbudziła informacja o pod-
wyżce pensji dla pracowników urzędu. 
Kwota podwyżki to 147 tys. zł rocznie 
i obejmuje 52 pracowników urzędu i 
jak wynika z odpowiedzi na interpela-
cję radnego Stefana Żyburta wynika ze 
zmian w prawie.
- W Lubsku większość ludzi żyje z naj-
niższej krajowej - głośno kwestionował 
podwyżkę radny Ireneusz Kurzawa.
Ostrej odpowiedzi radnemu udzieliła 
skarbnik gminy.

- Ja podwyżki nie dostałam, więc mnie 
to nie dotyczy. Natomiast nie może być 
tak, że urzędnik, który jest wykształco-
ny i uczciwie pracuje zarabia mniej niż 
osoba korzystająca całe życie z różnych 
form zasiłków, dodatków, 500+ i innych 
środków publicznych, a potem trafia do 
DPS i dalej jest utrzymywana z pienię-
dzy publicznych - skwitowała Danuta 
Szewczyk.

TR

Hala pod zastaw

Do czasu wyjaśnienia sytuacji z budże-
tem, realizowane są tylko wydatki bieżące 

i obowiązkowe. Jeżeli wejdzie plan 
naprawczy to dotacje na stowarzyszenia 
zostaną ograniczone - wskazał Wicebur-

mistrz Jerzy Wojnar


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

