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         Szanowni Państwo, 
         Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Lubsko,

       Przed Państwem II tura wyborów samorządowych i wybór burmistrza Lubska 
jaki dokonacie w najbliższą niedzielę, 30 listopada 2014 r.

       To Wy zdecydujecie o dalszych losach swojej Małej Ojczyzny na kolejne 4 lata i o  
tym jak miasto i gmina Lubsko będą się rozwijać i jak wyglądać.

      My już dokonaliśmy wyboru kandydata i popieramy na stanowisko burmistrza 
Lubska Pana Lecha Jurkowskiego.

     Sami znamy problemy miasta i gminy, i sami doświadczyliśmy wielu problemów 
działając na rzecz mieszkańców i miasta ze strony urzędującego włodarza. 
Gdyby nie my, w debacie publicznej i w wyborach nie byłoby ani słowa o kolei i 
zniszczonej stacji kolejowej tak jak działo się to przez ostatnie lata a są to dla nas 
tematy bliskie oraz ważne, stąd dołączenie do komitetu KWW Lepsze Jutro Lubska i 
jego współtworzenie od samego początku, gdyż nie sposób przechodzić obojętnie 
wobec zniszczeń i obojętności władz na spuściznę przeszłych pokoleń i dziedzictwo 
historyczne z jakiego miasto mogło i może być dumne.



      LUBSKO - miasto i gmina potrzebuje zmian. Jest to widoczne gołym okiem.  
Dość niszczenia, bylejakości, nie słuchania mieszkańców i organizacji. Dość układów 
i powiązań. Czas na zmiany i budowanie oraz zmienianie miasta i gminy na miasto 
dla mieszkańców - z ich udziałem. 

      Chcemy być z naszego miasta dumni, bo teraz nie jesteśmy a losy miasta nie są 
nam obce, bo stąd pochodzimy i zależy nam aby się rozwijało i było prężnym 
ośrodkiem miejskim, jak niegdyś, oraz miastem z aktywnymi i twórczymi 
mieszkańcami. Miastem, gdzie warto mieszkać, wracać i zatrzymywać się, odwiedzać  
go.
      Chcemy by miasto przyciągało, inspirowało i gdzie każdy potrafi się z nim 
utożsamiać i być dumnym. Gdzie inwestycje widać gołym okiem.
      Czas na Lubsko obywatelskie, aktywne i czas zadbać o swój własny dom.
Nikt nie zrobi tego lepiej niż sami mieszkańcy, którzy muszą urządzić go najlepiej jak 
potrafią! Wybierzmy mądrze, świadomie i odpowiedzialnie!
       Jeśli nie teraz, to kiedy? Ten czas nadszedł i teraz jest najlepszy czas na zmiany!
Historyczna szansa odsunięcia po 12 latach „Imperatora” przed Państwem.
      Prosimy i apelujemy o szerokie poparcie społeczne mieszkańców i udział w 
wyborach samorządowych 30 listopada br. i głosowanie na Lecha Jurkowskiego, 
jako na przyszłego burmistrza Lubska w tę niedzielę.

    Razem możemy zmieniać Lubsko i tego dokonać! Bądźmy aktywni! Głosujmy na 
lepsze jutro Lubska! To miasto zasługuje na więcej i lepiej! To już ten czas!
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