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To ja jestem w tym 
mieście strażnikiem tego, 

co się tu dzieje w zakresie 
kultury.
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OGŁOSZENIE

Lech Jurkowski  przeprasza Pana Tomasza Apanowicza  za nieprawdziwe wypowiedzi na-

ruszające jego dobra osobiste w postaci dobrego imienia , jakoby Pan Tomasz Apanowicz 

pełniąc funkcję Prezesa  Stowarzyszenia  Ludowy Zespół Sportowy HAMAR w Górzynie  

wydał gminne i unijne środki niezgodnie z ich przeznaczeniem,  a któro to wypowiedzi opu-

blikowane zostały na łamach „Mojej Gazety” z dnia 5 marca 2015r. na jej stronie 8 w artykule 

pt „Wojna o kasę”

Szanowni Czytelnicy 
Mojej Gazety

Po kilkutygodniowej prze-
rwie powracamy. W tragicz-
nym pożarze, który w ostat-
nim dniu ubiegłego roku 
zdemolował Pasaż Handlo-
wy przy ul. Moniuszki, spło-
nęła doszczętnie także na-
sza redakcja. Usłyszeli-
śmy wówczas od Was wie-
le słów wsparcia. Dodawa-
liście nam otuchy, zachęca-
jąc do kontynuowania wyda-
wania gazety. Pokazaliście 
tym, że Moja Gazeta jest dla 
Was ważna i potrzebna. Za 
te wszystkie słowa i gesty 
przyjaźni dziękujemy.

Dzisiaj oddajemy 
w Wasze ręce pierwszy nu-

mer w tym roku. Chcemy, 
żeby Moja Gazeta nadal by-
ła źródłem ważnych infor-
macji, głosem wszystkich 
mieszkańców i dobrą alter-
natywą na lokalnym rynku 
prasowym. Gazeta się nie 
zmieni. Nadal będziemy uni-
kać taniej sensacji, promo-
cji aktów samobójczych, czy 
niepotrzebnego epatowania 
tragicznymi zdarzeniami. 
Tak, jak dotychczas, będzie-
my pokazywać ciekawych 
ludzi, wspierać mądre i waż-
ne inicjatywy, wskazywać na 
zaniechania władz samo-
rządowych i różnych insty-
tucji - tam, gdzie wymagać 
tego będzie interes społecz-
ny, będziemy interweniować 
i nagłaśniać.

Zachęcamy Was do 
współpracy. Nasze łamy są 
otwarte na Wasze proble-
my, uwagi i opinie. Jesteśmy 
gazetą obywatelską i taką 
chcemy pozostać. 

Co ważne, nadal bę-
dziemy tygodnikiem bez-
płatnym. Dzięki temu co-
tygodniowy, kilkutysięczny 
nakład rozchodzi się do rąk 
Czytelników prawie w cało-
ści. Nie oznacza to jednak, 
że nie ponosimy kosztów 
druku i funkcjonowania re-
dakcji. A te są całkiem spo-
re. Liczymy więc także w tej 
kwestii na Wasze wsparcie – 
wykupując u nas płatną re-
klamę, wspieracie lokalne, 
niezależne media.

Szanowni Czytelnicy, 

pierwszy numer Mojej Gaze-
ty ukazał się 7 marca 2014 
roku, a więc w podobnym 
do obecnego czasie. Wów-
czas wielu kategorycznie 
twierdziło, że gazeta upad-
nie po miesiącu, po trzech, 
a najpóźniej do końca ro-
ku. Potem, jak głosiły roz-
powszechniane plotki, mia-
ła upadać z końcem każde-
go, kolejnego roku. Wycze-
kiwany być może przez nie-
których upadek, jednak nie 
następował. Już niedługo 
miną cztery lata od wyda-
nia pierwszego numeru. My 
nadal jesteśmy. Nawet pożar 
tego nie zmienił.

Paweł Skrzypczyński 
Redaktor naczelny

Żywioł nas nie oszczędził

2 AKTUALNOŚCI

Roman Krzywotulski 
dyrektor Żarskiego Domu Kultury
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Na razie wszystko 
wskazuje na to, 
że od czerwca 
chorzy z rejonu 
lubskiego nie 
znajdą już na 
miejscu pomocy 
medycznej po 
godzinie 18 w dni 
powszednie oraz 
w weekendy 
i święta. Jak 
zwykle, sprawa 
rozbija się 
o pieniądze.

W razie choroby, która bez-
pośrednio nie zagraża ży-
ciu i nie wymaga wezwa-
nia pogotowia ratunkowe-
go, w dni powszednie uda-
jemy się po poradę do leka-
rza rodzinnego. Jednak po 
godzinach pracy przychod-
ni szukamy pomocy w pla-
cówkach świadczących usłu-
gi nocnej i świątecznej opie-
ki medycznej. 

Po wprowadzeniu tak 
zwanej sieci szpitali, obo-
wiązek zapewnienia takiej 
pomocy pacjentom spadł 
na lecznice powiatowe - 
w przypadku powiatu żar-
skiego jest to „Szpital na 
Wyspie”. Jednak Narodowy 
Fundusz Zdrowia podzie-
lił ten teren na dwa obsza-
ry - żarski i lubski. W pierw-
szym przypadku pieniądze 
na ten cel otrzymuje żarski 
szpital. Jeśli chodzi o Lub-
sko, to NFZ ogłosił dodatko-
wy konkurs na takie świad-
czenia. Od piętnastu lat zaj-
mowało się tym „Pogotowie 

Żarskie”, jednak jak twier-
dzi szefowa pogotowia Kry-
styna Gretkierewicz, pienią-
dze zaproponowane przez 
NFZ przestały wystarczać na 
prowadzenie tej działalności, 
a oczywistym jest, że z wła-
snej kieszeni nikt nie będzie 
dokładał. Obecna umowa 
wygasa ostatecznie z koń-
cem maja bieżącego roku. 

Brakuje 20 tysięcy 
miesięcznie
NFZ proponuje stawkę 46 
tysięcy złotych na miesiąc. 
W pierwszej chwili może 
się to wydawać sporo, ale 

jeśli przyjrzymy się bliżej, 
to już przestaje być różo-
wo. Najlepszym dowodem 
na to jest fakt, że do konkur-
su nikt nie przystąpił. Gdy-
by był to dochodowy inte-
res, świadczeniodawcy wa-
liliby drzwiami i oknami. 
A tu chętnych nie ma.

Do tej pory „Pogo-
towie Żarskie” jakoś so-
bie z problemem radzi-
ło. Świadcząc usługi pogo-
towia ratunkowego, noc-
na i świąteczna opieka dzia-
ła w tym samym budyn-
ku, dzięki temu koszty są 
mniejsze, niż gdyby to by-

ło w odrębnym obiekcie. 
Jednak pewne wymogi trze-
ba spełnić. Na dyżurze mu-
si być lekarz, pielęgniarka 
oraz karetka, która same też 
nie jeździ. Nocą, w weeken-
dy i święta nikt nie będzie 
pracował za niskie stawki. 
I nie ma się co dziwić. Wy-
jazdy do pacjentów, paliwo, 
przeglądy, sprzęt, czy leki 
- to też kosztuje. W ocenie 
szefowej „Pogotowia Żar-
skiego”, aby móc spokoj-
nie prowadzić taką działal-
ność, kontrakt z NFZ powi-
nien być wyższy o około 20 
tysięcy.

Skąd ta różnica
W opinii Krystyny Gretkie-
rewicz, nocna i świąteczna 
opieka w Lubsku jest nie-
dofinansowana. W 2012 ro-
ku kontrakt wynosił 42 tys. 
złotych, a po sześciu latach 
proponuje się 4 tys. więcej. 
Jednak w tym czasie zarobki 
i inne koszty znacznie wzro-
sły. Poza tym NFZ płaci jak-
by od ilości mieszkańców. 
Lekarz, pielęgniarka i ka-
retka to standard na obsza-
rze obejmującym do 50 tys. 
osób. Jednak fundusz pła-
ci jedynie za 30 tys. miesz-
kańców, chociaż wymogi są 

identyczne, jak przy 50 tysią-
cach. Ale lekarzowi nie płaci 
się wynagrodzenia od ilości 
przyjętych pacjentów, tylko 
za ilość godzin, jakie prze-
pracował.

- W miesiącu potrze-
ba 3,5 etatu pielęgniarki, 3,5 
etatu lekarza i 3,5 etatu kie-
rowcy i to bez urlopów - wy-
licza Krystyna Gretkierewicz 
- Proszę mi pokazać lekarza, 
który przyjdzie na taki dyżur 
za mniej niż 50 złotych za 
godzinę, a 500 godzin lekar-
skich daje już kwotę 25 tys. 
miesięcznie. W tym momen-
cie robimy to jakby trochę 
w czynie społecznym, w ta-
kich warunkach nie można 
normalnie funkcjonować - 
dodaje.

Będzie więcej 
pieniędzy?
Na razie NFZ zapropono-
wał stawkę identyczną, jak 
w roku ubiegłym. Krystyna 
Gretkierewicz zapewnia, że 
będzie jeszcze negocjować 
z funduszem, chociaż nic nie 
wskazuje na to, żeby kwoty 
nagle miały znacznie wzro-
snąć. Jeśli zostaną na takim 
samym poziomie, „Pogo-
towie Żarskie” zrezygnuje 
z prowadzenia nocnej i świą-
tecznej opieki dla pacjentów 
w Lubsku. Zapewne w takiej 
sytuacji NFZ ogłosi kolejny 
konkurs, jednak do ostatnie-
go nikt inny nie przystąpił. 
Ostatecznie chorzy będą mu-
sieli poczekać do rana i udać 
się do lekarza rodzinnego, al-
bo pojechać do Żar.

Andrzej Buczyński

POWIAT ŻARSKI Koniec nocnej i świątecznej opieki medycznej w Lubsku?

Łatwy dostęp do nocnej i świątecznej opieki medycznej ułatwia życie pacjentom fot. ARMG

AKTUALNOŚCI

Bez kasy nie ma leczenia
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W 2018 roku 
darmowe 
autobusy będą 
jeździły przez 
27 dni. Ale to nie 
wszystko jeśli 
chodzi o nowości 
w komunikacji 
miejskiej.

Umowa dotycząca 28. linii 
komunikacyjnych na terenie 
miasta Żary została podpi-
sana w grudniu. Jest realizo-
wana przez spółkę Feniks V. 
W ciągu roku autobusy prze-
jadą łącznie 339.693 kilo-
metry. Najważniejszą zmia-
ną - w porównaniu do roku 
ubiegłego - jest wprowadze-
nie darmowej komunikacji 
w każdy pierwszy ponie-
działek i wtorek miesiąca. 
Poza tym za darmo pojedzie-
my na Wszystkich Świętych, 
a także dzień przed i po tym 
święcie.

- Chcemy w ten spo-
sób zachęcić mieszkańców 
do korzystania z transportu 
zbiorowego - mówi Rafał 
Fularski, naczelnik wydzia-

łu infrastruktury w żarskim 
Urzędzie Miejskim.

Będzie nowocześniej
W 2018 roku zostanie zmo-
dernizowany miejski system 
komunikacyjny. W ramach 
programu żarsko-żagańskie-
go obszaru funkcjonalnego, 
w którym wspólnie uczest-

niczą miasta Żary i Żagań 
oraz gminy wiejskie Żary 
i Żagań, postawionych zo-
stanie osiem elektronicznych 
tablic informacyjnych - na 
ul. Ułańskiej, Podwale, Lot-
ników, Zawiszy Czarnego, 
Szklarskiej, Zgorzeleckiej 
i dwie na Długosza.

- Poza tym wymienimy 

na nowe około dwudziestu 
wiat przystankowych - do-
daje Rafał Fularski. - Całość 
tej modernizacji powinna 
się zakończyć w pierwszym 
półroczu 2018 roku.

W autobusach zostaną 
zamontowane urządzenia, 
które będą informowały pa-
sażerów na przykład o naj-

bliższych przystankach.
Najważniejszą inwe-

stycją będzie wybudowanie 
na ulicy Ułańskiej centrum 
przesiadkowego, które bar-
dziej przypominać będzie 
dworzec autobusowy, niż 
zwykły daszek dla oczeku-
jących z przyklejonym na ta-
bliczce rozkładem jazdy. Jest 
już wyłoniony wykonawca 
tych prac.

W umowie z Feniksem 
zawarto też zastrzeżenie mó-
wiące o tym, że autobusy po-
ruszające się po żarskich uli-
cach będą spełniać europejski 
standard emisji spalin Euro 5, 
poza jednym tylko pojazdem 
z Euro 4. Dodatkowo, ponad 
połowa autobusów będzie 
miała tak zwaną niską pod-
łogę. To w celu zapewnienia 
większego komfortu osób 
korzystających z autobusów, 
ale też ukłon w stronę ochro-
ny środowiska. 

Miasto wyda na ko-
munikację prawie 995 tys. 
złotych. Ceny biletów od lat 
pozostają bez zmian.

Andrzej Buczyński

ŻARY Czy darmowa komunikacja przyciągnie mieszkańców?

Pamiętajmy, w każdy pierwszy poniedziałek i wtorek miesiąca autobusami po Żarach możemy 
jeździć za darmo fot. Andrzej Buczyński

Autobusami za darmo przez 
prawie miesiąc w roku

Coś na 
początek
Jakiś czas temu po-
jawiały się koncep-
cje, aby komunikacja 
miejska była zupełnie 
darmowa. Trzeba jed-
nak pamiętać, że nic 
nie jest za darmo, a w 
takim przypadku za 
bilety musiałoby za-
płacić miasto. Wstęp-
ne szacunki mówią 
o kwocie przynajmniej 
jednego miliona zło-
tych, albo więcej. 
Może i warto wydać ta-
kie pieniądze, ale pod 
warunkiem, że część 
mieszkańców zrezy-
gnuje z samochodów 
na rzecz autobusów. 
Czy tak się stanie? To 
pokaże kolejny rok. 
Czy w darmowe dni 
będzie większe zain-
teresowanie autobu-
sami? Bo jeśli nie, to 
pewnie większy efekt 
ekologiczny można 
uzyskać przeznacza-
jąc taki milion na do-
finansowanie do wy-
miany starych pieców. 
Niewątpliwie jest to 
eksperyment, poparty 
modernizacją przy-
stanków. Stara wiata 
z zerwanym rozkła-
dem jazdy z całą pew-
nością nie zachęca do 
jazdy autobusem. No-
woczesne przystanki 
mogą zmienić podej-
ście do tego tematu 
nawet u osób, które 
nie wyobrażają sobie 
życia bez samocho-
du. Poczekamy, zo-
baczymy. Bo przecież 
w dużych miastach 
z kolei, mieszkańcy 
nie wyobrażają sobie 
wręcz codziennego 
funkcjonowania bez 
komunikacji miejskiej. 
A poza tym, jeden au-
tobus emituje mniej 
zanieczyszczeń, niż 
kilkanaście samocho-
dów osobowych. To 
byłoby korzystne dla 
żarskiego powietrza.

Wykaz linii komunikacji miejskiej w Żarach fot. Andrzej Buczyński
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Z Romanem 
Krzywotulskim, 
dyrektorem 
Żarskiego 
Domu Kultury, 
o żarskiej 
kulturze 
i planach na 
przyszłość 
rozmawia Paweł 
Skrzypczyński
Wygrał Pan konkurs 
na dyrektora domu 
kultury. Pełni Pan 
tę funkcję z krótką 
przerwą od 1984 r. 
i będzie pełnić przez 
kolejne trzy lata. Jak 
się Pan czuje jako 
nowy dyrektor ŻDK?
- Mam ogromne doświad-
czenie w działalności ani-
macyjnej i kulturalnej 
w swoim mieście, a to jest 
niezwykle trudne, bo jak 
w każdej innej dziedzinie, 
sprawdza się to, że najtrud-
niej jest we własnej ojczyź-
nie, we własnym gnieździe.

Najtrudniej być 
prorokiem we 
własnym kraju?
- Oczywiście, że tak. To po-
wiedzenie wyrosło z pew-
nych doświadczeń i to rze-
czywiście nie jest łatwo. Po-
wiem krótko, ja tu jestem 
jako instruktor od 1977 r. 
a potem już jako dyrektor. 
Niech się niektórzy obrażą, 
ale jakieś 85 proc. działań 
animacyjnych, to jest mo-
je dzieło – albo zostało to 
przeze mnie wymyślone al-
bo jest realizowane pod mo-
im kierunkiem. Kto chce, to 
pamięta. Skromność skrom-
nością, ale może trzeba to 
mieszkańcom powiedzieć.

Mieszkańcy tego nie 
wiedzą, nie pamietają, 
nie doceniają?
- To, co robimy i to, co sam 
robię od wielu lat jest bardzo 
dobrze postrzegane przez 
animatorów z zewnątrz. I to 
począwszy od naszego re-
gionu aż do Warszawy, czy 
Krakowa. Tam się docenia, 

a wręcz niedowierza, że my 
w naszej małej ojczyźnie 
podejmujemy szereg dzia-
łań niezwykle oryginalnych. 
Także to, że jesteśmy nie-
zwykle konsekwentni.

Co to znaczy 
konsekwentni?
- To, że w zakresie działań 
animacyjnych i edukacyj-
nych, dotyczących sztuki, 
tradycja naszej małej ojczy-
zny jest kultywowana. Nie są 
to jednorazowe błyski, zro-
bione na dzisiaj i odfajkowa-
ne. Jeżeli jakiś projekt inte-
resuje mieszkańców z regio-
nu i spoza regionu, to taki 
projekt realizujemy ponow-
nie. Stąd 39. edycja Salonu 
Jesiennego, który wymyśli-
li nasi plastyce, stąd 28. edy-
cja Krajowego Salonu Foto-
graficznego, a teraz uczest-
nictwo w nowych projektach 
np. Fetiwal Filmu i Teatru, 
Przedsionek Raju, EuroSile-
sia, czyli projektach o randze 
nie tylko regionalnej.

Rozwijają się też cał-
kiem nieźle działania ani-
macyjne. Współpracujemy 
mocno ze stowarzyszeniami 
i szkołami. W ŻDK działa 
kilkadziesiąt grup, około 800 
naszych mieszkańców co ty-
dzień przechodzi przez nasze 
obiekty. 

Chce Pan powiedzieć, 
że na brak pracy w ŻDK 
nie narzekacie?
- To według niektórych jest 
„nic”. Ja myślę, że to we-
dług tych, którzy w ogóle się 
nie interesują kulturą. Ja się 
w wielu dziedzinach nie wy-
powiadam, bo się nie znam. 
Mam jednak na tyle kultury, 
że się nie wypowiadam, bo 
bym się kompromitował. 

To znaczy, że 
niektórzy mieszkańcy 
wypowiadając się na 
temat żarskiej kultury 
kompromitują się?
- Tak, kompromitują się jako 
ludzie, nie jako znawcy, bo 
znawcami nie są. Te wszyst-
kie hejty w internecie - jak się 
ktoś ukrywa za internetem, 

Może wrócimy 
na drzewa?

fot. Halina Gola
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to popisuje się, że ma coś 
do powiedzenia. Proponu-
ję tym ludziom, żeby wzię-
li udział w jednej czy drugiej 
imprezie i dopiero wyciąga-
li wnioski. Ja to od wielu lat 
podkreślam moim dzieciom 
z teatru. Na tym polega pe-
dagogika – zmuszam mło-
dych ludzi do uczestnicze-
nia w spektaklach teatral-
nych, w koncertach muzyki 
poważnej, wystawach. 

Dlaczego?
- Po to, że jak dorosną to bę-
dą mieli wyrobiony gust. 
Wówczas będą mogli po-
wiedzieć, że „nie znoszę 
muzyki klasycznej”, ale 
dlatego, bo jej dotknąlem 
i wiem czym jest. Łatwiej 
powiedzieć „nie znoszę” niż 
przyznać się, że „nie znam 
się”. Moja córka zaczęła 
w liceum słuchać muzyki 
„metalowej”, ale miała już 
przygotowanie muzyczne 
i zajmowała się kulturą wy-
soką. Mój syn, dorosły czło-
wiek, doktor psychiatrii, gra 
na klawiszach i pisze aran-
że. Z kolegami gra rocka 
progresywnego, a przecież 
wychował się na klasyce 
i jazzie. To co robi, wynika 
więc z dużej świadomości.

I tę świadomość trzeba 
budować?
- Tak. Nasza rola jako in-
struktorów i pedagogów pra-
cujących w domu kultury 
polega polega na tym, że my 
w dużym stopniu przygo-
towujemy mieszkańców do 
uczestniczenia w kulturze. 
To jest cenniejsze niż spro-

wadzenie na występ profe-
sjonalnego artysty, chociaż 
wiadomo, że mieszkańcy te-
go też oczekują.

A jak Pan skomentu-
je zarzuty, że „dyrektor 
nic nie robi” i „nic się 
nie dzieje”?
- Słyszałem na etapie przy-
gotowań do konkursu, że 
jak Krzywotulski nie daj Bo-
że wygra, to będzie regres 
w kulturze. Daj Boże taki re-
gres innym miastom! Nie-
którzy nawet w mediach się 
wypowiadają pod własnym 
nazwiskiem. To są ci, któ-
rzy w ogóle nie uczestniczą 
w kulturze. Ich opinia nieko-
niecznie jest miarodajna. 

A przecież istotną 
sprawą jest to, w jakim stop-
niu nasi mieszkańcy uczest-
niczą w imprezach. Od jakie-
goś czasu nasze codzienne 
działania animacyjne koń-
czą się produktem artystycz-
nym i ekonomicznym. Lu-
dzie wręcz biją się o bilety, 
które kosztują niewiele, ale 
jednak.

Bilety na co?
- Na nasze, wyprodukowa-
ne w domu kultury impre-
zy, np. widowiska tanecz-
ne lub koncert orkiestry. 
Kiedyś, podczas różnych 
dyskusji z samorządowca-
mi słyszałem, że powinie-
nem robić festyny, bo na fe-
styn przychodzi kilka tysię-
cy osób. No oczywiście, że 
tak – przyjeżdżają profesjo-
nalne zespoły, przychodzą 
tysiące ludzi, ale dla mnie 
w sensie działań edukacyj-

nych ... powiem tak: To ja 
jestem w tym mieście straż-
nikiem tego, co się tu dzie-
je w zakresie kultury i edu-
kacji kulturalnej. Przyjdzie 
ktoś inny, to będzie robić 
coś innego.

Czyli festynów ma nie 
być?
- Nam zależy przede 
wszystkim na tym, żeby 
nasi mieszkańcy byli bar-
dziej świadomi i mądrzej-
ści, a nie byli tylko bier-
nymi uczestnikami festy-
nów, na których pije się pi-
wo i stoi się plecami do sce-
ny. Na festyny przychodzi-
my głównie po to, żeby wi-
pić piwo i pogadać. To też 
jest ważne, nie kwestionuję 
tego, ale ...

Nie może to być 
podstawą?
... no tak, bo wychowuje-
my wówczas społeczeń-
stwo konsumpcyjne, któ-
re chodzi na festyny i oglą-
da programy telewizyjne ze 
znanymi gwiazdami. Do te-
go nie są potrzebni anima-
torzy, instruktorzy i dom 
kultury. Burmistrz może 
to zlikwidować i zatrudnić 
dwóch agentów, którzy bę-
dą trzy razy w roku robić 
wielki festyn. Tylko wów-
czas należałoby zapytać, co 
będzie z nami za dwadzie-
ścia lat? Może wrócimy na 
drzewa? Przecież edukacja 
szkolna nie w pełni zapew-
nia edukację kulturalną.

To co należy robić 
zamiast festynów?

- Ważniejsze od festy-
nów są np. przeglądy grup 
kolędniczych. Uczestni-
czy w nich np. dwadzie-
ścia grup po kilkanaścio-
ro dzieci w każdej. Za ni-
mi stoją zaangażowani ro-
dzice i dziadkowie – szy-
kują kostium, sprawdzają, 
czy dziecko nauczyło się 
tekstu, potem razem przy-
chodzą na przegląd. Pod-
kreślam, że to jest pełne za-
angażowanie emocjonalne, 
a przecież sztuka powinna 
wyzwalać emocje.

No dobrze, ale 
czy przygotował 
i zaproponował Pan 
jakieś nowe pomysły 
na żarską kulturę?
- Startując do konkursu mu-
siałem przygotowć koncep-
cję i zaproponować coś no-
wego. Muszę jednak pod-
kreślić, że będziemy kon-
tynuować to, co robimy od 
lat, a o czym już wspomi-
nałem w tej rozmowie. Te 
nasze, tradycyjne projekty 
będziemu rozbudowywać 
i urozmaicać. Jeżeli chodzi 
o nowe pomysły, to oczy-
wiście dużo przemyślałem 
i przegadałem z różnymi 
ludźmi w Polsce, poczyta-
łem sporo w internecie ...

To czego możemy się 
spodziewać?
- Szykujemy interesujące 
projekty. Przede wszystkim 
Regionalny Konkurs Kaba-
retów Młodzieżowych. Ist-
nieje taka potrzeba, jest za-
interesowanie. Jesienią bę-
dzie pierwsza edycja. Dru-

gi projekt to Dom Tańca. 
Warsztaty, które będą się 
kończyły wspólną potań-
cówką i zabawą, kilka ra-
zy w roku będzie prowa-
dził poznański artysta Ja-
cek Hałas. Będzie przyjeż-
dżać z własnym zespołem 
i każde spotkanie będzie 
poświęcone innemu rodza-
jowi muzyki. Inny projekt 
pod roboczym tytułem: Ku-
nice – Moja Dzielnica, bę-
dzie polegał na wystawie 
starych, dokumentalnych 
zdjęć i konkursie fotogra-
ficznym, dokumentującym 
współczesność.

No dobrze, mamy 
kontynuację i nowe 
projekty. Jeżeli jednak 
mamy rozwijać 
kulturę, to czy stan 
techniczny obecnych 
obiektów jest do tego 
wystarczający?
- Na dzisiaj obecna infra-
struktura w jakimś stop-
niu pomaga nam w realiza-
cji projektów. Dużo imprez 
w okresie wiosenno-letnim 
robimy w plenerze. Nie ma-
my jednak idealnych wa-
runków.

Czy jako nowy 
dyrektor zamierza 
Pan zrobić coś w tym 
kierunku?  
- W mojej koncepcji na-
pisałem, że marzy mi się 
w perspektywie zbudowa-
nie w mieście nowego cen-
trum kultury, które było-
by wizytówką miasta. Mo-
głoby nazywać się: Gene-
rator Kultury lub Inkuba-

tor Kultury. Nie mówimy 
jednak o roku czy trzech 
latach, niech to będzie na-
wet perspektywa dziesię-
ciu lat. W zakresie sportu 
i rekreacji w mieście zro-
biono wiele. Mówię to bez 
urazy. Przyszedł już jednak 
czas, żeby ludziom, którzy 
chcą w kulturze uczestni-
czyć, stworzyć do tego wa-
runki. Nie żadne tam łata-
ne namiastki, ale prawdzi-
we centrum. Jeżeli przygo-
tujemy plany i kosztorysy, 
to otworzy nam się okno do 
projektów i pieniędzy mi-
nisterialnych oraz europej-
skich.

W którym miejscu 
miasta taki obiekt 
mógłby powstać?
- Sprawdziłem miejsce, 
które po przemyśleniach 
proponuję. To plac przed 
zamkiem i pałacem od stro-
ny Rynku – miejsce moje-
go dzieciństwa. Tam by-
ły kiedyś domy. Wiem już, 
że można tam budować. Na 
dokumentach jest akcep-
tacja konserwatora zabyt-
ków. Nieprawdą jest więc 
to, co mówią niektórzy, że 
nikt nie da tam pozwolenia 
na budowę.

Co ważne, społeczeń-
stwo poczułoby, że to jest 
nasz wspólny obiekt, że 
jest to miejsce, gdzie warto 
pójść. Nawet ci, którzy kul-
turą się nie interesują, tak-
że turyści, taki obiekt by 
zauważyli. Centrum miasta 
zyskałoby na estetyce i sta-
łoby się bardziej reprezen-
tacyjne. Zyskają wszyscy.
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OGŁOSZENIEOGŁOSZENIE

Nikogo chyba nie 
dziwią podwyżki cen 
i różnych opłat, które 
pojawiają się wraz 
z nowym rokiem 
kalendarzowym. 
Tym bardziej więc 
mieszkańców Żar 
powinna ucieszyć 
wiadomość, że 
miejskie stawki 
podatkowe na 2018 
rok na razie nie 
wzrosły. O jakie 
chodzi dokładnie?

W przypadku podatku od nie-
ruchomości nadal obowiązują 
stawki zapisane w uchwale rady 
miejskiej nr XXIII/102/16 z 28 
października 2016 roku. Po-
dobnie w przypadku podatku od 
środków transportowych - obo-
wiązuje uchwała nr XIII/146/15 
z dnia 27 listopada 2015 roku. 
Jeszcze starsza uchwała doty-
czy opłat za posiadanie psa. Ta 
została podjęta 24 października 
2013 roku.

Trzeba pamiętać, że urząd 
miejski uruchomił indywidual-
ne rachunki bankowe dla po-
szczególnych zobowiązań po-
datkowych. Taki rachunek dla 
osób fizycznych podawany jest 
w decyzji podatkowej i doty-
czy podatku od nieruchomości 
oraz podatku rolnego i leśne-
go. W przypadku powyższych 
podatków osoby prawne otrzy-
mały zawiadomienia o indywi-
dualnym rachunku bankowym. 
Zawiadomienia o rachunku do 
opłat za odpady komunalne zo-
stały wysłane do osób fizycz-
nych.

Urząd miejski informuje, 
że wyodrębniono konto do do-
konywania wpłat opłaty skarbo-
wej - 95 10205402 0000 0402 
0374 1675.

Oprócz tradycyjnych go-
tówkowych, wpłat w kasie żar-
skiego ratusza można również 
dokonywać kartą płatniczą bez 
ponoszenia dodatkowych kosz-
tów. Kasa jest czynna w ponie-
działki w godz. 8.30 - 14.30, 
a także od wtorku do piątku 
w godz. 8.00 - 14.00. ATB

Podatki 2018 w Żarach

Nie tylko czynsze i zakupy w sklepach, ale i podatki lokalne wpływają na zawartość naszych portfeli fot.Andrzej Buczyński
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Burmistrz Lubska ogłosił 
trzeci przetarg na sprzedaż 
terenów inwestycyjnych. 

Gmina oferuje:
- działkę nr 640/4 o powierzni 2,1425 
ha na strefie w Górzynie za cenę wywo-
ławczą 383 300 zł,
- działkę nr 521/34 o powierzchni 
1,4727 ha na strefie przy ul. Reymon-
ta w Lubsku za cenę wywoławczą 328 
900 zł.

Szczegóły przetargów na stronie bip.
lubsko.pl

Przetarg na sprzedaż działki w K-S SSE
12 lutego 2018r. odbędzie się III prze-
targ na sprzedaż działki. Jest to nie-
ruchomość gruntowa niezabudowa-
na oznaczona działką nr 640/4 o pow. 
2,1425 ha położona w obrębie Górzyn  
w Gminie Lubsko na terenie objętym 

Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Stre-
fą Ekonomiczną Podstrefa Lubsko. 

Działka posiada kształt prostoką-
ta, porośnięta jest trawą i chwastami.  
W najbliższym sąsiedztwie znajdują 
się działki niezabudowane z przezna-
czeniem przemysłowym, użytki rolne 
oraz lasy. Dostęp do działki z drogi wo-
jewódzkiej nr 287 drogą wewnętrzną  
o nawierzchni bitumicznej. 

Z istniejących w drodze sieci technicz-
nych i komunalnych można zrealizo-
wać przyłącza: energetyczne i wodno-

-kanalizacyjne. Przedmiotowa nieru-
chomość położona jest na terenie obję-
tym aktualnym miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego gmi-
ny Lubsko uchwalonego uchwałą Nr 
XLIX/380/10 Rady Miejskiej w Lub-
sku z dnia 28.04.2010 r. oraz zmienio-
nego uchwała Nr XXIII/154/12 Rady 
Miejskiej w Lubsku z dnia 27.06.2012 r. 
(Dz. Urz. Woj. Lub. z 2013 r., poz. 1166) 
i jest oznaczona symbolem 1PSB - te-
ren przemysłu, składu i budownictwa.
Według ewidencji gruntów i budynków 
Starostwa Powiatowego w Żarach ozna-
czona jest symbolem: RIVa–pow.0,2818 

ha, RV –pow. 1,8170 oraz RVI– pow. 
0,0437 ha - grunty orne. Gmina nie 
przeprowadziła badań geologicznych 
przedmiotowej działki. Opłaty zwią-
zane z wyłączeniem gruntów rolnych 
z produkcji rolnej ponosi nabywca. 

Cena wywoławcza: 383.300,00 zło-
tych brutto (cena zawiera podatek VAT  
w stawce 23%).
Przetarg odbędzie się 12 lutego, wyma-
gane wadium w kwocie 60.000,00 zło-
tych płatne do 8. lutego.
Przed przystąpieniem do przetargu 
 należy zapoznać się z dokumenta-
cją przedmiotowej nieruchomości oraz  
z procedurą uzyskania zezwolenia na 
prowadzenie działalności na terenie 
KSSSE Podstrefa Lubsko – w siedzibie 
KSSSE S.A. w Kostrzynie nad Odrą.
 
Szczegóły przetargu na stronie:
bip.lubsko.pl
Informacje o terenie: lubsko.eu

Inwestuj w Lubsku

Mieszkania na sprzedaż przy ul. Grunwaldzkiej 7
Na stronie BIP zostały ogłoszone przetargi na 
sprzedaż lokali mieszkalnych. Zainteresowanych 
zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Lokal mieszkalny numer 1
ul. Grunwaldzka 7, 68 – 300 Lubsko, dz. nr 236, 
obręb 0003
Data przetargu: 2018-02-26   godzina 10:00
Cena wywoławcza: 47.000,00 złotych brutto (cena 
zawiera podatek VAT w stawce 23%)
Wadium: 5.000,00 złotych (termin wpłaty do 
21.02.2018 r.)
Informacje o przetargu: http://bip.lubsko.pl/
przetargi/235/200/RN_6840_80_2017/
 
Lokal mieszkalny numer 3
ul. Grunwaldzka 7, 68 – 300 Lubsko, dz. nr 236, 
obręb 0003
Data przetargu: 2018-02-26   godzina 10:10
Cena wywoławcza: 52.000,00 złotych brutto (cena 
zawiera podatek VAT w stawce 23%)
Wadium: 5.000,00 złotych (termin wpłaty do 
21.02.2018 r.)
Informacje o przetargu: http://bip.lubsko.pl/
przetargi/235/201/RN_6840_81_2017/
 
Lokal mieszkalny numer 8
ul. Grunwaldzka 7, 68 – 300 Lubsko, dz. nr 236, 
obręb 0003
Data przetargu: 2018-02-26   godzina 10:20

Cena wywoławcza:  49.000,00 złotych brutto (cena 
zawiera podatek VAT w stawce 23%)
Wadium: 5.000,00 złotych (termin wpłaty do 
21.02.2018 r.)
Informacje o przetargu: http://bip.lubsko.pl/
przetargi/235/202/RN_6840_82_2017/
 
Lokal mieszkalny numer 9
ul. Grunwaldzka 7, 68 – 300 Lubsko, dz. nr 236, 
obręb 0003
Data przetargu: 2018-02-26   godzina 10:30
Cena wywoławcza: 91.000,00 złotych brutto (cena 
zawiera podatek VAT w stawce 23%)
Wadium: 8.000,00 złotych (termin wpłaty do 
21.02.2018 r.)
Informacje o przetargu: http://bip.lubsko.pl/
przetargi/235/203/RN_6840_83_2017/
 
Lokal mieszkalny numer 10
ul. Grunwaldzka 7, 68 – 300 Lubsko, dz. nr 236, 

obręb 0003
Data przetargu: 2018-02-27   godzina 10:00
Cena wywoławcza: 53.000,00 złotych brutto (cena 
zawiera podatek VAT w stawce 23%)
Wadium: 5.000,00 złotych (termin wpłaty do 
22.02.2018 r.)
Informacje o przetargu: http://bip.lubsko.pl/
przetargi/235/204/RN_6840_84_2017/
 
Lokal mieszkalny numer 12
ul. Grunwaldzka 7, 68 – 300 Lubsko, dz. nr 236, 
obręb 0003
Data przetargu: 2018-02-27   godzina 10:10
Cena wywoławcza: 67.000,00 złotych brutto (cena 
zawiera podatek VAT w stawce 23%)
Wadium: 6.000,00 złotych (termin wpłaty do 
22.02.2018 r.)
Informacje o przetargu: http://bip.lubsko.pl/
przetargi/235/205/RN_6840_85_2017/
 
Lokal mieszkalny numer 13
ul. Grunwaldzka 7, 68 – 300 Lubsko, dz. nr 236, 
obręb 0003
Data przetargu: 2018-02-27   godzina 10:20
Cena wywoławcza: 48.000,00 złotych brutto (cena 
zawiera podatek VAT w stawce 23%)
Wadium: 5.000,00 złotych (termin wpłaty do 
22.02.2018 r.)
Informacje o przetargu: http://bip.lubsko.pl/
przetargi/235/206/RN_6840_86_2017/
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W sali 
konferencyjnej 
Komendy 
Powiatowej 
Policji w Żarach 
policjanci 
podsumowali 
miniony rok.

W uroczystej naradzie 
uczestniczył I Zastępcy Ko-
mendanta Wojewódzkiego 
Policji w Gorzowie Wiel-
kopolskim insp. Krzysz-
tof Sidorowicz, I Zastęp-
ca Komendanta Powiato-
wego Policji w Żarach po-
dinsp. Armand Pisarczyk-
-Łyczywek, Prokurator Re-
jonowy Prokuratury Re-
jonowej w Żarach Robert 
Brzeziński oraz kadra kie-
rownicza żarskiej jednost-
ki. Podsumowania pra-
cy żarskiej Policji doko-
nał Komendant Powiatowy 
Policji w Żarach kom. Ma-
ciej Sałek. Szef żarskiej Po-

licji przedstawił sprawoz-
danie z działań podejmo-
wanych w minionym ro-
ku przez żarską jednostkę. 
Dokonał oceny stanu bez-
pieczeństwa i porządku pu-
blicznego w powiecie oraz 
pracy żarskich funkcjona-
riuszy pionów kryminalne-
go, prewencji oraz ruchu 
drogowego. Komendant 

przedstawił liczne sukcesy 
w odzyskiwaniu skradzio-
nych pojazdów, zwalcza-
niu przestępczości narkoty-
kowej, czy handlu nielegal-
nym tytoniem, a także przy-
bliżył działania podejmo-
wane w związku z funkcjo-
nowaniem Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa. 
Podziękował też za bardzo 

dobrą współpracę z Proku-
raturą, Sądem, Strażą Miej-
ską, Strażą Graniczną, Stra-
żą Pożarną, Żandarmerią 
Wojskową oraz za ogrom-
ne wsparcie Starosty, Bur-
mistrza, a także samorzą-
dów i nadleśnictw żarskie-
go powiatu. 

Prokurator Rejonowy 
Robert Brzeziński na ręce 

szefa żarskiej Policji zło-
żył podziękowania za zaan-
gażowanie i profesjonalizm 
oraz bardzo dobrą współ-
pracę. Spotkanie podsu-
mował I Zastępca Komen-
danta Wojewódzkiego Po-
licji w Gorzowie Wielko-
polskim insp. Krzysztof Si-
dorowicz. Podkreślił waż-
ną rolę współpracy z insty-

tucjami oraz samorząda-
mi oraz przedstawił ocenę 
działań lubuskiej policji za 
2017 rok. Poruszył również 
aspekt współpracy Policji 
ze społeczeństwem i waż-
nej roli dzielnicowego. Na 
koniec wystąpienia podzię-
kował żarskim policjantom 
za dotychczasową pracę 
i zaangażowanie. PAS

Odprawa w komendzie

Podziękowania, pochwały, sukcesy. Odprawa w żarskiej komendzie Policji przebiegała w miłej atmosferze fot.KPP Żary

Już niebawem ferie. 
Policjanci wspólnie 
ze strażakami 
oraz strażnikami 
miejskimi przed 
feriami spotykają się 
z dziećmi i rozmawiają 
o bezpieczeństwie.

W trosce o bezpieczeństwo wszyst-
kich dzieci, które będą odpoczywały 
podczas zimowej szkolnej przerwy, 

policjanci z powiatu żarskiego reali-
zują szereg przedsięwzięć. To m.in. 
spotkania dzielnicowych w szko-
łach. Policjanci wspólnie ze strażaka-
mi i strażnikami miejskimi rozmawia-
ją, jak bezpiecznie korzystać z uro-
ków zimy i uczą jak udzielić pierw-
szej pomocy przedmedycznej. Mun-
durowi przypominają, że zamarznię-
te stawy i jeziora nie są odpowiednim 
i bezpiecznym miejscem do zabawy, 
a wejście na kruchy lód może zakoń-
czyć się tragicznie. Dzieci muszą pa-

miętać o podstawowych zasadach 
bezpiecznego poruszania się po dro-
dze, jaką rolę pełnią odblaski, jak za-
chować się w przypadku ataku groź-
nego psa, kiedy obcy częstuje nas sło-
dyczami albo proponuje, że podwie-
zie nas do domu. Podczas ferii poli-
cjanci będą kontrolowali miejsca zor-
ganizowanego wypoczynku, oraz re-
jon stawów i jezior, wszystko po to, 
aby dzieci po zimowej przerwie bez-
piecznie, całe i zdrowe powróciły do 
szkoły. PAS

Bezpieczne ferie

Wiedzy o tym, jak udzielić pomocy przedmedycznej i zachować ostrożność w różnych sytuacjach, nigdy za wiele fot.KPP Żary

W trosce o bezpieczeństwo 
najmłodszych, udających się na 
zimowy wypoczynek zgłośmy 
kontrolę autokaru.

Już niebawem w naszym województwie rozpoczną 
się ferie zimowe. W trosce o bezpieczeństwo dzie-
ci, które wyjadą na zorganizowany zimowy wy-
poczynek, zgłośmy kontrolę autokaru. Policjanci, 
którzy przyjadą na miejsce, sprawdzą stan trzeź-
wości kierowcy, skontrolują wymagane dokumen-
ty, oświetlenie i ogumienie pojazdu.

W celu zapewnienia prawidłowego przebie-
gu tych działań Policja zwraca się z prośbą o doko-
nywanie tych zgłoszeń z wyprzedzeniem. 

Gdzie zgłosić kontrolę autokaru 
1. pisemnie, wniosek kierując na adres: 
Komenda Powiatowa Policji w Żarach
Wydział Ruchu Drogowego
ul. Legionistów 3
68-200 Żary
2. telefonicznie:
w dni powszednie w godz. od 8.00 do 15.00 w Wy-
dziale Ruchu Drogowego 
pod numerem telefonu: 68 476-33-47, a w dni wol-
ne i święta u dyżurnego jednostki pod numerem 
997. PAS

Zgłoś 
kontrolę 
autokaru
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Na drogi powiatu 
żarskiego 
wyruszyło 
czarne BMW. 
Samochód będzie 
wykorzystywany 
w walce 
z piratami 
drogowymi.

Na terenie powiatu żarskie-
go pracę rozpoczął nowy 
nieoznakowany radiowóz - 
BMW 330i xDrive. Pojazd 
zakupiony został przez Ko-
mendę Główną Policji z Pro-
gramu Modernizacji Policji 
na lata 2017-2020. 

Nieoznakowane bmw 
330i xDrive wyposażone 
w wideorejestrator trafiło do 
żarskiej drogówki. Teraz bę-
dzie służyło na rzecz popra-
wy bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. Samochód posia-
da atrybuty, pozwalające na 
skuteczną - miejmy taką na-
dzieję - walkę z piratami dro-
gowymi. Cóż to za atrybuty? 
Samochód ma zamontowa-
ną kamerę z przodu i z tyłu, 
dwulitrowy silnik benzyno-
wy o mocy 252 KM oraz na-
pęd na cztery koła. PAS

Nowa fura na piratów

Piraci drogowi mogą już się bać. Przebaczenia nie będzie fot.KPP Żary

Policjanci 
żarskiego ruchu 
drogowego 
zostali 
wyposażeni 
w nowe 
urządzenia.
Dzięki terminalom płatni-
czym, będzie można na-
tychmiast opłacić mandat 
karny. Niewątpliwie takie 
rozwiązanie będzie dużym 
ułatwieniem dla obcokra-
jowców. 

Używanie termina-
li płatniczych umożliwi-
ło Policji i innym służbom 
rozporządzenie Prezesa 
Rady Ministrów z 4 wrze-
śnia 2017 roku zmieniają-
ce rozporządzenie w spra-
wie nakładania grzywien 
w drodze mandatu karne-
go.

Policjanci ruchu dro-
gowego z żarskiej komen-
dy otrzymali pięć termi-
nali płatniczych za pomo-

cą, których będzie moż-
na dokonać płatności kar-
tą. Trwają jeszcze szkole-
nia z obsługi tych urządzeń 

a funkcjonariusze, któ-
rzy już są po takim szkole-
niu, zabierają terminale na 
służbę. MK

Terminale w rękach 
policjantów

Policjanci już używają terminali płatniczych fot. KPP Żary

Brak „zimnej krwi” i opanowania 
nerwów wystarczył, żeby zwrócić 
na siebie uwagę policjantów.

W jednej z małych miejscowości gminy 
Lubsko policjanci z Komisariatu Policji w Lubsku 
zauważyli mężczyznę, który stał przy zaparkowa-
nych pojazdach i zachowywał się niespokojnie. 
Kiedy zauważył funkcjonariuszy chciał uciec, 
jednak szybko został zatrzymany. Jak się okazało 
mężczyzna posiadał przy sobie narkotyki umiesz-
czone w czterech woreczkach strunowych, które 
ukryte były w kieszeniach spodni oraz skarpetce. 
Policjanci zabezpieczyli substancje do dalszych 
badań laboratoryjnych. Wstępne badania teste-
rem wykazały, że jest to marihuana i amfetami-
na. 20-letni mieszkaniec gminy Lubsko został już 
przesłuchany.

Zgodnie z art. 62. Ustawy o przeciwdziała-
niu narkomanii, kto wbrew przepisom ustawy, 
posiada środki odurzające lub substancje psy-
chotropowe, podlega karze pozbawienia wolno-
ści do lat 3. PAS

Zgubiło 
go dziwne 
zachowanie
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Jednostki 
Ochotniczych 
ze Złotnika, 
Mirostowic 
i Lubanic 
otrzymały 
niedawno nowe 
wozy bojowe. Ich 
dotychczasowe 
samochody są 
teraz na sprzedaż.

Używane, ale sprawne 
technicznie i zarejestro-
wane pojazdy jeszcze mo-
gą posłużyć. Nie wiadomo 
jeszcze, czy trafią do in-
nych jednostek OSP, czy 
w prywatne ręce. Nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby 
nabyć taki pojazd i uży-
wać go do własnych ce-
lów, na przykład... do pod-
lewania ogródka. Zastoso-
wań jest tyle ile pomysłów. 

Być może znajdzie się mi-
łośnik motoryzacji albo po-
żarniczych pamiątek, który 
będzie chciał mieć w swo-
jej kolekcji taki właśnie sa-
mochód. A może ktoś po 
prostu od dziecka marzył 
o prawdziwym wozie stra-
żackim? Teraz ma szan-
sę na realizację młodzień-
czych zachcianek.

Jak informuje Leszek 
Mrożek, wójt gminy Ża-

ry, do urzędu zgłaszali się 
już pierwsi zainteresowani. 
Jednak do tej pory nikt się 
jeszcze ostatecznie nie zde-
cydował. 

Czy to drogo?
Wartość pojazdów okre-
ślił rzeczoznawca i było 
to podstawą do wyznacze-
nia ceny. Za każdy z samo-
chodów marki STAR 200 
GBM-2/8 z 1984 i 1989 ro-
ku, wyposażonych w sze-
ścioosobową kabinę i zbior-
nik o pojemności 2000 li-
trów, trzeba zapłacić nie-

spełna 10 tys. złotych. Du-
żo cenniejszy, choć wca-
le nie młodszy, jest trzy-
dziestoletni MAN 15-240 
GCBA-3,6/24. Jego cenę 
ustalono na około 40 tys. 
złotych. Może zmieścić od 
6 do 8 osób, a na liście wy-
posażenia ma autopompę, 
szybkie natarcie i zbiornik 
na 3500 litrów.

Jest takie powiedze-
nie, że wszystko jest tyle 
warte, ile ktoś będzie w sta-
nie za to zapłacić. Miej-
my nadzieję, że samocho-
dy, które przez lata dobrze 

służyły strażakom, szybko 
znajdą kolejnych właścicie-
li, którzy się nimi zaopie-
kują. Przypomnijmy sobie 
przy okazji fragment pio-
senki Janusza Rewińskie-
go - „Mój stary Star w po-
godę gna i w deszcz, jest te-
go wart, by o nim śpiewać 
też”.

Zainteresowani zaku-
pem mogą się zgłosić do 
urzędu gminy osobiście lub 
telefonicznie 68 470 73 12, 
68 470 73 10, 68 478 62 93 
w godzinach pracy urzędu. 
ATB

Może do podlewania ogródka?

Strażacy z Mirostowic dostali pojazd prosto z fabryki. Ten jest teraz na sprzedaż fot.UG Żary

W środy podczas 
ferii zimowych 
na pływalni 
Wodnik będzie 
można wejść do 
powietrznej kuli 
i pobiegać po 
wodzie.
To nowa atrakcja zakupio-
na przez miejski Ośrodek 
Sportu, Rekreacji i Wypo-
czynku. Po feriach zniknie 
z Wodnika i pojawi się do-
piero w czerwcu na otwar-
tym basenie przy ulicy Źró-
dlanej. Specjalnie do te-
go celu zakupiony zosta-
nie dodatkowy płytki ba-
senik, aby nie przeszka-
dzać w pływaniu i wodnej 
rekreacji. Jednak póki co, 
w pierwszą i drugą środę 
ferii będzie można spraw-
dzić, jak to działa. Zaję-
cia sportowo-rekreacyjne 
na Wodniku w dniach 12-
15 i 19-23 lutego rozpo-
czynają się zawsze o go-

dzinie 11. Będą gry i zaba-
wy w wodzie, doskonalenie 
nauki pływania, nurkowa-
nie na sprzęcie nurkowym, 
konkursy skoków do wo-
dy, aqua aerobic dla dzie-
ci. Chętni będą mieli moż-
liwość zdawania egzaminu 
na kartę pływacką.

Od 10 do 25 lute-
go dzieci, młodzież szkol-
na i studenci do 26 roku ży-
cia po okazaniu legitymacji 
będą mogli korzystać z pły-
walni w promocyjnej cenie 
2 zł za godzinę.

W czasie ferii rów-
nież kompleks basenowy 
przy ulicy źródlanej nie 
będzie świecił pustkami. 
Od poniedziałku do piątku 
w godzinach 11-15 zapla-
nowano szereg ciekawych 
zajęć sportowo-rekreacyj-
nych, zabawy, turnieje, wy-
ścigi, ogniska z kiełbaska-
mi. A jeśli spadnie śnieg, 
codziennie pojedzie kulig. 
ATB

Chodzenie po wodzie jest jak 
najbardziej możliwe

Testy wypadły pomyślnie. Będzie zabawa fot. Andrzej Buczyński

Taki samochód można kupić za mniej niż 10 tys. zł fot. UG Żary
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Obelisk zniknął 
już dawno, 
zostały trzy 
tablice na kilku 
schodkach wśród 
krzaków. Dwie 
rosyjskojęzyczne 
i jedna z tekstem 
w języku 
polskim. Radni 
zastanawiają się, 
co z tym fantem 
zrobić.

Pod koniec ubiegłego roku 
mieszkaniec Lubska Andrzej 
Freliszko zwrócił się z pi-
semnym apelem do władz 
miasta. Czytamy w nim mię-
dzy innymi: „(...) wciąż stra-
szy pomnik Armii Czerwo-
nej. Postawiony w reprezen-
tacyjnym punkcie miasta 
symbol naszego minionego 
zniewolenia. (...) Zwracam 
się do Pana Burmistrza, Pa-
na Przewodniczącego oraz 
wszystkich lubskich radnych 
o podjęcie działań w ce-
lu rozbiórki tzw. „ruskiego 
pomnika” znajdującego się 
na Placu im. Lucjana Grzei. 
Jednocześnie proponuję po-
stawienie w tym miejscu 
obelisku nawiązującego do 
chwalebnych momentów na-
szej historii, oddającego na-
leżną cześć prawdziwym bo-
haterom. Jeśli brakuje Pań-
stwu pomysłu lub środków 
finansowych zawsze moż-
na zwrócić się z prośbą 
o wsparcie do mieszkańców 
gminy (...)”.

Autor apelu nie pre-
cyzuje, co miałoby się stać 
z usuniętymi tablicami. Na-
tomiast bezdyskusyjnym 
jest dążenie do upamiętnia-
nia pięknych kart polskiej hi-
storii, czy osób zasłużonych 
dla naszej Ojczyzny. Ten 
apel wywołał jednak burzli-
wą dyskusję nie tylko wśród 
radnych, ale i mieszkańców.

Element historii
Może czasem ktoś zapali 
świeczkę, tak jakby na gro-
bie nieznanego radzieckiego 
żołnierza. Czasem ktoś taki 
pomnik obleje farbą i umie-
ści napis „czerwona zara-
za”. W większości przy-
padków jednak ludzie prze-
chodzą obok obojętnie, za-
jęci swoimi sprawami. Nie 

jest to miejsce zadumy, re-
fleksji, ani kultu. Te tablice 
są po prostu świadkami hi-
storii. Nawet niekoniecznie 
wojennej - przede wszyst-
kim historii Lubska. To wła-
śnie w Lubsku zostały przez 
kogoś postawione i od lat są 
stałym elementem krajobra-
zu miasta - choć może nie-
zauważalnym, a wręcz nie-
zrozumiałym. Od kiedy ro-
syjski przestał być językiem 
obowiązkowo nauczanym 
w szkołach, tekst zapisany 
cyrylicą może być dla nie-
których zupełną zagadką.

Cóż zatem zapisano na 
kontrowersyjnych tablicach? 
Na polskiej czytamy: „Żoł-
nierzom wojsk radzieckich 
poległym w czasie II wojny 
światowej. Mieszkańcy Lub-
ska”. Na dwóch pozostałych: 
„Wieczna chwała bohaterom 
poległym w bojach za wol-
ność i niepodległość naszej 
Ojczyzny” oraz „Bohaterom 
wielkiej wojny ojczyźnianej 
1941-1945”.

Zwykli żołnierze czy 
komuna?
Argumentów za i prze- 
ciw jest sporo. Zwolenni-
cy pozostawienia tego miej-
sca w obecnym stanie mówią 
między innymi, że to pamiąt-
ka po zwykłych żołnierzach 
poganianych do boju lufami 
swoich własnych oficerów. 
Przeciwnicy wspominają zaś 
o Katyniu i innych zbrod-
niach kojarzonych z Armią 
Czerwoną. Jedni mówią, 
że to przecież nie pomnik 
Stalina i totalitaryzmu. In-

ni są zdania, że wszystko co 
„czerwone” powinno znik-
nąć z polskich ulic.

Losy tego miejsca nie 
są jeszcze przesądzone. Czy 
radni będą zgodni w tej spra-
wie? A tak swoją drogą, cie-
kawe jakie byłyby wyniki re-
ferendum przeprowadzone-
go wśród mieszkańców Lub-

ska z dwiema możliwymi 
odpowiedziami - „usunąć” 
lub „zostawić”? Tyle, że 
oprócz zwolenników i prze-
ciwników są jeszcze tacy, 
którzy twierdzą, że są waż-
niejsze sprawy, jakimi nale-
żałoby się zająć.

Andrzej Buczyński

AKTUALNOŚCI

LUBSKO Usunąć, czy zostawić? Opinie są podzielone.

Czy to miejsce wkrótce zniknie z lubskiego placu? fot. Andrzej Buczyński

Niegdyś dwie górne tablice przyozdabiały czerwone gwiazdy. 
Dziś wszystko pomalowano na złoto fot. Andrzej Buczyński

Spór o resztki pomnika

Od autora:
Książkę do historii każdy może napisać po swoje-
mu. Historia jest niezmienna, zmieniają się tylko 
autorzy podręczników i co najwyżej ci, którzy da-
ją im wytyczne, kogo lub co z jej kart wymazać. Ka-
mień jest jednak świadkiem minionych zdarzeń 
i żadna książka nie jest w stanie zaprzeczyć jego 
istnieniu. Bo jest namacalny. Jeśli zapadnie decy-
zja o usunięciu tablic z parku, może warto pomy-
śleć o znalezieniu dla nich miejsca w muzeum i po-
kazywaniu, jakie to rzeczy wypisywano niegdyś na 
pomnikach. A swoją drogą, czy nie byłoby dobrze 
przy obecnych resztkach pomnika postawić tabli-
cę z rzetelną historyczną informacją, z tłumacze-
niem i wyjaśnieniem - kiedy, dlaczego i z czyjej ini-
cjatywy te tablice znalazły się w tym akurat miej-
scu? Dlaczego wojna na tablicy zaczyna się w 1941 
roku? Taka swoista lekcja historii...

Andrzej Tomiałowicz, przewodniczący 
Rady Miejskiej w Lubsku
- Ktoś dobrze napisał: ...”gdy budziłem się wczo-
raj, byłem otoczony samymi przyjaciółmi. Budzę 
się dzisiaj i... Niemcy źli, Ruscy źli, Ukraińcy źli. 
Obudzę się jutro i tylko my Polacy będziemy do-
brzy...” 

Czy my w ostatnim czasie musimy szukać 
i na siłę odnajdować wrogów, bandytów, zbrod-
niarzy...? Powiem szczerze, mam przyjaciół w Ro-
sji, Niemczech i na Ukrainie. Bardzo cenię Wanię, 
Juriego i Christie. I... wiem, że wśród żołnierzy ra-
dzieckich byli też tacy, którzy ramię przy ramieniu 
walczyli z faszystowskim najeźdźcą, razem prze-
lewali krew. Wiem też, że wojna w każdym naro-
dzie wyzwala najgorsze instynkty. W Rosjaninie, 
Niemcu i Polaku. Historia zna wiele takich przy-
padków. To jest wojna. Wiecie kogo nienawidzę? 
Stalina, Breżniewa, Hitlera, Gierka, Gebelsa, Go-
mułki i wielu innych, którzy jednym rozkazem sia-
li terror, doprowadzali kraj do upadłości, itd. To 
ich wina, nie Wani, Juriego czy Christie. 

Jak się będziemy czuli gdy w odwecie Rosja-
nie zlikwidują nasze cmentarze w Rosji? Ukraińcy 
na Ukrainie. Tam, na tych cmentarzach leżą po-
chowani nasi ojcowie, bracia, synowie. Tu, u nas 
leżą ich ojcowie, bracia i synowie. Nie musimy ich 
czcić. Zostawmy ich tylko w spokoju. Czy to tak 
dużo? 

Czy jestem komunistą? Nie. Ci, co mnie zna-
ją, wiedzą jaki mam do nich stosunek, ile wycier-
piałem pod koniec lat 80. będąc w technikum 
we Wrocławiu, gdzie za to, że nie chciałem za-
łożyć czerwonego krawata, mało nie wyleciałem 
ze szkoły, którą sobie wymarzyłem. Rozumiem 
wszystkich, którzy stracili z rąk Rosjan, Niemców, 
Ukraińców swoich bliskich. Ja także do nich na-
leżę. Lecz to jest już inny Świat, inni ludzie. Pa-
miętajmy, nie zapominajmy, ale także wybaczaj-
my i rozumiejmy innych i ich uczucia. Zajmijmy 
się budowaniem naszej przyszłości i jak najlep-
szych relacji z najbliższymi sąsiadami. Jeszcze 
raz to powiem: mam przyjaciół w Niemczech, Ro-
sji i na Ukrainie i dla nich będę walczył o nasze 
lepsze relacje.

Niech nie dzieli nas - Polaków inne spojrze-
nie na świat. W nim jest miejsce dla każdego. Nie 
obrażajmy się i nie uzurpujmy prawdy dla siebie 
i według siebie. Nie osądzajmy - tylko Bóg może 
nas osądzać. Czy to tak dużo...?

fot. ARMG
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Integracja 
i dobra zabawa. 
Członkowie 
stowarzyszenia 
„Łaz - Zielony 
Las” bawili 
się wspólnie 
z mieszkańcami 
Łazu na 
biesiadnym 
spotkaniu.
Działacze stowarzyszenia 
zaprosili gości na biesiad-
ne spotkanie do sali miej-
scowej świetlicy wiejskiej. 
Na uczestników biesiady 
czekał poczęstunek, ale nie 
tylko, ponieważ gospoda-

rze przygotowali także coś 
dla ducha. Przed łazowską 
publicznością wystąpił ka-
baret z Dobrochowa, który 
zaprezentował się w cieka-
wych interpretacjach wier-
szy Juliana Tuwima. Wy-
stąpił też zespól „Mała 
Tęcza” z sąsiedniego Ol-
brachtowa. Imprezę za-
kończyła wspólna zabawa 
przy muzyce mechanicz-
nej. Integracja była w peł-
ni udana. Spotkanie dla 
członków stowarzyszenia 
było także okazją do świę-
towania trzeciej rocznicy 
działalności. 

Janina Wilga

Biesiadnie z kabaretem

Kabaret z Dobrochowa podbił publiczność fot. Halina Gola

Jak się bawić, to się bawić fot. Halina Gola Gości witała Danuta Lichwiarz, szefowa stowarzyszenia „Łaz - Zielony Las” fot. Halina Gola

W „Małej Tęczy” same talenty fot. Halina GolaMy też się dobrze bawimy  fot. Halina Gola
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AUTOREKLAMA

Dorota Dylewicz, 
młoda artystka 
plastyczka 
z Żar, doczekała 
się pierwszej 
indywidualnej 
wystawy 
autorskiej.

Dla młodej artystki wystawa 
jest zakończeniem martwe-
go etapu i rozpoczęciem eta-
pu rozwoju.

- Mam nadzieję, że 
dzięki temu zostanę bardziej 
dostrzeżona i doczekam się 
kolejnych wystaw, nie tylko 
w Żarach. Może przy okazji 
dostanę jakieś zlecenia i za-
mówienia - nie ukrywa na-
dziei.

Na wernisażu nie poja-
wili się żarscy plastycy. Ar-
tystka ma świadomość, że 
ciężko zaistnieć, uzyskać ak-
ceptację i przebić się do gru-
py plastyków, którzy zdomi-
nowali lokalny rynek.

- Mam momentami 
wrażenie, że nie chcą mnie 
zauważyć i bronią się przed 
tym. Taki mam odbiór tej 
sytuacji - tłumaczy. - Może 
udają, że tej wystawy nie by-
ło i przyjdą cichaczem, żeby 
obejrzeć moje prace - żartu-
je.

Artystka się tym nie 
zraża. Robi swoje. Na ra-
zie planuje wyjazd do Ma-
roka. Ma zamiar malować 
plenery na plaży. Mąż obie-
cał, że zajmie się w tym cza-
sie dziećmi: 5-letnią córką 
i 3-letnim synem. Zapisa-
ła się też na plener graficz-

no-jeździecki w Niemczech. 
Nieprzypadkowo. Jest miło-
śniczką koni i zamierza two-
rzyć więcej grafik. Myśli na-
wet o technice drzeworytu. 
Zgłębia techniki malarstwa 
olejnego, akwareli, rysunku 
i grafiki. Chce się rozwijać. 

- Jestem malarką i nie-
poprawną marzycielką, któ-
ra uwielbia spoglądać w nie-
bo - mówi sama o sobie.

Wystawę prac Doro-
ty Dylewicz można oglądać 
w lutym i marcu w Galerii 
Zaścianek w filii „Kunice” 
Żarskiego Domu Kultury.

Paweł Skrzypczyński

ŻARY Trudna droga do artystycznej kariery

Na wernisażu stawili się członkowie rodziny, przyjaciele i znajomi Doroty Dylewicz. Pojawiła się też burmistrz Danuta Madej 
fot. Halina Gola

Początek etapu rozwoju
Dorota Dylewicz
Studia licencjackie na wy-
dziale malarskim ukończyła 
na Uniwersytecie Zielonogór-
skim. Jako nastolatka uczęsz-
czała na zajęcia plastyczne do 
Młodzieżowego Domu Kultury 
w Żarach. Brała udział w wie-
lu konkursach wojewódzkich 
i ogólnopolskich, zdobywa-
jąc wiele znaczących nagród. 
W 2009 r. została wyróżniona 
w organizowanym w Żarach 
Otwartym Wojewódzkim Kon-
kursie Plastyki „Salon Jesien-
ny”. Uznanie zdobyła grafi-
ka zatytułowana „Refleksja”. 
W tym samym konkursie zdo-
bywała jeszcze wyróżnienie 
w 2011 r. oraz trzecią nagro-
dę za linoryt „Koń” w 2017 r. 
Wzięła też udział w żarskich 
Plenerowych Spotkaniach ze 
Sztuką w 2014 r. PAS

Artystka lubi tworzyć portrety, ale martwa natura i zwierzęta też są motywami jej prac fot. Halina Gola
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Gala Nauki, 
Techniki, Kultury 
i Sportu Powiatu 
Żarskiego była 
podsumowaniem 
pozytywistycznej 
pracy, którą wykonali 
samorządowcy, 
dyrektorzy szkół, 
nauczyciele 
i uczniowie.
Gala była okazją do wręczenie 
stypendiów i nagród dla uzdol-
nionej młodzieży szkół Powiatu 
Żarskiego oraz do podsumowania 
Powiatowej Olimpiady Młodzie-
ży 2016/2017.

– Młodzież to nasza duma 

i polisa na przyszłość – podkreślił 
podczas uroczystego otwarcia go-
spodarz uroczystości, starosta Ja-
nusz Dudojć.

Honory, nagrody i podzię-
kowania odebrali też dyrektorzy 
najlepszych szkół oraz wyróżnia-
jący się nauczyciele.

Gala zorganizowana by-
ła w hali Powiatowego Centrum 
Sportu przy LO im. Bolesława 
Prusa. Organizatorzy – pracowni-
cy starostwa – przygotowali uro-
czystość z dużym rozmachem, 
gościom przygrywała orkiestra, 
a w programie artystycznym pre-
zentowali się muzycy i wokaliści 
– uczniowie szkół powiatowych. 

Paweł Skrzypczyński

POWIAT ŻARSKI: II Powiatowa Gala Nauki, Techniki, Kultury i Sportu

Hala Powiatowego Centrum Sportu była profesjonalnie przygotowana na obsługę uroczystości fot. Halina Gola

Do szkół ponadgimnazjalnych trafiły stroje sportowe 
fot. Halina Gola

Duma i polisa na przyszłość

Dyrektorzy wyróżnionych szkół odebrali laury Powiatowej Olimpiady Młodzieży 2016/2017 fot. Halina Gola

Podsumowanie Powiatowej Olimpiady 
Młodzieży 2016/2017. Klasyfikacja. 
Klasyfikacja gmin:
1. Miasto Żary
2. Gmina Lubsko
3. Gmina Wiejska Żary
4. Gmina Lipinki Łużyckie
5. Gmina Jasień
6. Gmina Przewóz
7. Gmina Łęknica
8. Gmina Tuplice
9. Gmina Trzebiel 
10.Gmina Brody

Klasyfikacja szkół podstawowych:
1. Społeczna Szkoła Podstawowa w Żarach
2. Szkoła Podstawowa nr 5 w Żarach
3. Szkoła Podstawowa nr 8 w Żarach
4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Żarach
5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Żarach
6. Szkoła Podstawowa w Złotniku
7. Szkoła Podstawowa w Lipinkach Łużyckich
8. Szkoła Podstawowa nr 3 w Żarach
9. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubsku
10. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubsku

fot. Halina Gola
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POWIAT ŻARSKI: II Powiatowa Gala Nauki, Techniki, Kultury i Sportu

Przeboje polskich piosenkarzy i zespołów z powodzeniem wykonywali uczniowie szkół po-
nadgimnazjalnych fot. Halina Gola

Karol Holski, wyróżniony nauczyciel z Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żarach 
nie ukrywał zadowolenia fot. Halina Gola

Krzysztof Neska, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach otrzymał list gratulacyjny. Szkoła 
kolejny już raz uzyskała wysoką lokatę ogólnopolską (43 w rankingu techników) w Ogólnopolskim 
Rankingu „Perspektywy” fot. Halina Gola

Duma i polisa na przyszłość
Stypendia Rady Powiatu Żarskiego w dziedzi-
nach: nauki, nauki zawodu, kultury i sztuki oraz 
sportu dla najlepszych uczniów ze szkół ponad-
gimnazjalnych, na wniosek dyrektorów szkół, 
otrzymali:
1. w dziedzinie nauki: Bursztynowicz Jacek, 
Chaszczewski Hubert, Stachura Maciej, Musi-
dlak Sylwia, Trojanowska Oliwia, Grzmil Alek-
sandra, Polakowska Dagmara, Rabiega Kamil 
oraz Palamiotis Petros; 
2. w dziedzinie nauki zawodu: Dragańczuk Prze-
mysław, Woźnica Marcel, Wąsowicz Karolina, 
Myślicki Remigiusz, Rakicki Kacper, Pawlaczyk 
Karolina, Korochoda Sławomir, Karwat Marcin, 
Jurczyszyn Adrian, Binek Gabriel, Gawron Dag-
mara, Waluś Kamil, Ostapowicz Kewin, Lipnicki 
Sebastian oraz Danyłków Klaudia; 
3. w dziedzinie sportu: Gronkowska Julia, Ska-
łacka Kamila, Siemaszko Kornel, Koczan Jakub, 
Szkudlarek Arkadiusz, Trafas Kamil, Pękala Piotr 
oraz Tomiałowicz Natalia; 
4. w dziedzinie kultury i sztuki: Klisz Wojciech.

Nagrody Starosty Żarskiego otrzymali: 
Kuczmarski Bartłomiej, Poźniak Michał, Siwak 
Piotr, Kohnke Beniamin, Olak Arkadiusz, Kozłow-
ska Natalia, Gielicz Anna, Zołotucha Grzegorz, 
Szturomska Katarzyna, Ksiuk Marcin, Chorąży 
Magdalena oraz Witczak Elżbieta. 

Podsumowanie Powiatowej Olimpiady 
Młodzieży 2016/2017. Klasyfikacja. 
Klasyfikacja gmin:
1. Miasto Żary
2. Gmina Lubsko
3. Gmina Wiejska Żary
4. Gmina Lipinki Łużyckie
5. Gmina Jasień
6. Gmina Przewóz
7. Gmina Łęknica
8. Gmina Tuplice
9. Gmina Trzebiel 
10.Gmina Brody

Klasyfikacja szkół podstawowych:
1. Społeczna Szkoła Podstawowa w Żarach
2. Szkoła Podstawowa nr 5 w Żarach
3. Szkoła Podstawowa nr 8 w Żarach
4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Żarach
5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Żarach
6. Szkoła Podstawowa w Złotniku
7. Szkoła Podstawowa w Lipinkach Łużyckich
8. Szkoła Podstawowa nr 3 w Żarach
9. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubsku
10. Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubsku

Klasyfikacja szkół gimnazjalnych:
1. Gimnazjum nr 3 w Żarach
2. Niepubliczne Gimnazjum dla Młodzieży w Lubsku
3. Katolickie Gimnazjum w Żarach
4. Gimnazjum w Lipinkach Łużyckich
5. Gimnazjum w Jasieniu
6. Gimnazjum nr 1 w Lubsku
7. Społeczne Gimnazjum w Żarach
8. Gimnazjum nr 4 w Żarach
9. Gimnazjum nr 1 w Grabiku
10. Gimnazjum w Przewozie

Klasyfikacja szkół ponadgimnazjalnych:
1. Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ża-
rach
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żarach
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych 
w Lubsku
5. Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Żarach
6. Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Żarach
7. Zespół Szkół Technicznych w Lubsku
8. Zespół Szkół Budowlanych w Żarach
9. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Żarach

Najlepsi sportowcy - 
szkoły podstawowe i gimnazjalne:
Miasto Żary: Marcin Jung, Kornelia Czarczyńska, Żela-
zek Emila, Poniewierka Wiktoria, Sławska Magda, Nowak 
Klaudia, Dul Hanna, Hejmanowska Wanessa;
Gmina Łęknica: Prodlik Sylwia, Szpiliszewska Eliza;
Gmina Lubsko: Gembara Wojciech, Dyderski Mateusz, 
Gawron Łukasz, Stuła Nikodem, Ostojicz Eryk, Sadowski 
Marcel, Czerniak Weronika, Magdziarz Dominika; 
Gmina Żary: Kłudkowski Bartosz, Kosiński Jakub, Jaw-
niak Beata, Wachowska Zuzanna, Szymańska Oliwia, Wa-
silewska Adrianna;
Gmina Jasień: Rosiek Alicja, Sierchan Oliwia, Golarowska 
Aleksandra, Krzywiecka Oliwia; 
Gmina Lipinki Łużyckie: Zieliński Wiktor, Kraśnicki Ja-
kub, Targosz Aleksandra, Kuziemska Paulina, Szewczyk 
Szymon 
Gmina Brody: Sztoń Jowita, Wójcik Sebastian;
Gmina Trzebiel: Jarosz Maksym, Ujdak Jakub;
Gmina Przewóz: Front Oliwia, Wawrzyczek Karolina, To-
porowski Patryk,
Gmina Tuplice: Paluszkiewicz Zuzanna, Kotwica Amelia

Najlepsi sportowcy - szkoły ponadgimnazjalne:
ZSE Żary: Diduszko Rafał, Sługocki Norbert

ZSO Żary: Kapela Sandra Kamila, Kokoszka Nicole Kornela
SLO Żary: Michał Chorbiński, Mateusz Faliński 
ZSOiT Żary: Korcypa Agnieszka, Nowicki Michał
ZSOiE Lubsko: Siwik Justyna, Dynowski Tymoteusz
ZST Lubsko: Erkiert Klaudia, Rogalski Szymon 
CKZiU Żary: Piotr Pękala, Matuszewski Denis 
ZSB Żary: Nikoliszyn Dominik, Romanowski Radosław 
KLO Żary: Bartosz Worsztynowicz, Tobiasz Błażej

Wyróżnieni trenerzy: 
Łukasz Poczynek, Dariusz Wisz, Agnieszka Skibicka, Ka-
tarzyna Majher, Mirosław Firuta, Mirosław Niewiadomski, 
Krzysztof Danielewski, Violetta Kępińska, Tomasz Górski, 
Dariusz Koszela, Jakub Płóciennik, Robert Penkal, Janusz 
Mantyk, Marek Żurek, Edyta Onuchowska, Piotr Sziller, 
Paweł Kurzeja, Katarzyna Nowicka, Zdzisław Krzywiecki.

Wyróżnieni koordynatorzy: 
Marek Bobek, Robert Kaszubski, Dariusz Hawełka, Da-
riusz Kołacz, Rafał Ciesielski, Robert Ściłba.

Gratulujemy!

Gospodarz gali, starosta Janusz Dudojć podkreślił, że dzięki wielomilionowym 
dotacjom pozyskanym z zewnątrz, można było przeprowadzić wiele inwestycji 
w szkolnictwie ponadgimnazjalnym. Starosta przypomniał też sukces sporto-
wy Powiatu Żarskiego, czyli zwycięstwo w klasyfikacji generalnej powiatów 
Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2016/2017 fot. Halina Gola
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Warto było się przyłożyć, żeby teraz odebrać nagrody fot.  Halina Gola

fot.  Halina Gola

fot.  Halina Gola

fot.  Halina Gola



Moja Gazeta       9 lutego 2018 19ROZMAITOŚCI

Pora roku 
sprawia, że 
jesteśmy 
bardziej podatni 
na różnego 
rodzaju infekcje 
i choroby. 
Kiedy już nas 
coś dopadnie, 
szukamy pomocy 
u lekarza. 
Czekając na 
wizytę w jednej 
z żarskich 
przychodni 
możemy sięgnąć 
po książkę.
To inicjatywa Stowarzy-
szenia Wspierania Inicja-

tyw Kulturalnych „Dwu-
kropek”. Prezes stowarzy-
szenia Krzysztof Cymach 
wraz z Beatą Kłębukow-
ską, dyrektor Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Ża-
rach, przekazali już pierw-
szą szafkę bookcrossingo-
wą. Trafiła do przychod-
ni Primus. W tym roku ta-
kie szafki pojawią się jesz-
cze w dwóch innych przy-
chodniach zdrowia. 

Mieszkańcy Żar spo-
tkali się już z szafkami 
wypełnionymi książka-
mi. W sezonie wiosenno-
-jesiennym można je spo-
tkać pod ratuszem, w par-
ku przy Al. Jana Pawła II, 
czy chociażby na terenie 
kąpieliska przy ul. Źródla-

nej. Idea tego projektu jest 
taka, że każdy może się-
gnąć po książkę z półki, 
a jeśli okaże się interesują-
ca, nawet zabrać ją ze so-
bą do domu. Po przeczy-
taniu odnieść lub wstawić 
do szafki swoją książkę, 
po którą może sięgnąć ktoś 
następny. Ta sama zasada 
dotyczy książek w przy-
chodniach. Można je za-
brać ze sobą.

- Będziemy co jakiś 
czas sprawdzać szafki i w 
razie konieczności, uzu-

pełniać je kolejnymi książ-
kami - zapewnia dyrektor 
Beata Kłębukowska.

Bibliotekarz 
przyniesie
Osoby starsze, które ma-
ją problemy z samodziel-
nym dotarciem do biblio-
teki, osoby niepełnospraw-
ne, a także ciężko chore, 
mogą również skorzystać 
z zasobów żarskiej książ-
nicy. Wystarczy w godzi-
nach pracy biblioteki za-
dzwonić pod numer 68 374 

3736, wewnętrzny 33, al-
bo wysłać e-mail na adres 
mbpzary4@wp.pl z dopi-
skiem „książka na telefon”, 
a pracownik biblioteki od-
dzwoni i dostarczy książkę 
lub czasopismo pod wska-
zany adres. Pomoże rów-
nież przy wyborze litera-
tury. Warto o tej możliwo-
ści poinformować na przy-
kład sąsiadów - osoby sa-
motne, którym w wypoży-
czeniu książki nie mogą po-
móc na przykład członko-
wie rodziny. 

Bliżej czytelnika
Inicjatywy żarskiej bibliote-
ki mają na celu upowszech-
nienie czytelnictwa. Książka 
wychodzi z bibliotecznych 
półek i jest bardziej w zasię-
gu ręki. I warto po nią się-
gnąć. Nie tylko, gdy choroba 
ogranicza codzienną aktyw-
ność. A jeśli już tak się sta-
nie, pamiętajmy, że telewizja 
to nie wszystko, a czytanie 
to wiedza, rozrywka i dobra 
gimnastyka dla mózgu.

Andrzej Buczyński

ŻARY Po literaturę można sięgnąć w różnych miejscach

Pierwszą z trzech szafek z książkami ustawiono w żarskiej przychodni Primus fot. MBP Żary

Gdy tylko się ociepli, książka znów wyjdzie na żarskie ulice 
fot. Andrzej Buczyński

Grupa teatralna 
„Szelest” otrzymała 
tytuł laureata w finale 
wojewódzkim 
XXVIII Spotkań Grup 
Jasełkowych, który 
był zorganizowany 
w Lubuskim Teatrze 
w Zielonej Górze.

Na scenie zaprezentowało się sie-
demnaście zespołów z wojewódz-
twa lubuskiego. W jury zasiadali: 
Joanna Wąż – aktorka Lubuskie-
go Teatru w Zielonej Górze, Ana-
tol Wierzchowski – reżyser, wie-

loletni instruktor teatralny, ani-
mator kultury i scenarzysta, dr 
Jan A. Fręś – teatrolog. W ocenie 
brano pod uwagę m.in. poziom 
artystyczny grup, nawiązanie do 
tradycji, grę aktorską, pomysł na 
scenariusz oraz pracę instrukto-
ra z uczniami, a także walory dra-
maturgiczne przedstawienia. 

Czterdziestoosobowy zespół 
z żarskiej Dwójki zaprezentował 
spektakl pt. „Nie było miejsca 
dla Ciebie” opartym na baśni pt. 
„Dziewczynka z zapałkami” Hansa 
Christiana Andersena. Grupą mło-
dych aktorów opiekują się Gabriela 
Grubizna i Beata Pietrzak. JB

Kolejny sukces grupy teatralnej „Szelest”

„Szelest” ma na swoim koncie liczne sukcesy na szczeblu powiatowym i wojewódzkim fot. nadesłane

Na chorobę... dobra książka
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Wszystkie mecze 
do przodu oprócz 
jednej porażki  
i jednego remisu. 
To zadecydowało 
o końcowych 
rezultatach 
i wyniku 
żarskiego 
Mundialu  
w rozgrywkach 
drugiej 
dolnośląskiej ligi 
futsalu.

Mundial w tym sezonie za-
debiutował w lidze dolnoślą-
skiej. Głównie ze względu na 
logistykę. Łatwiej dojechać 
na mecze do obecnych ligo-
wych rywali, a dłusze trasy to 
dodatkowe koszty. Od same-
go początku faworytem roz-
grywek była reprezentacja 
Polkowic. Tym większym 
zaskoczeniem dla kibiców 
było pierwsze starcie tej dru-
żyny z Mundialem. Żaranie 
pokonali gości pewnym wy-
nikiem 8:3. Pojawiły się na-
dzieje na pierwszą ligę, cho-
ciaż dobrze zorganizowana 
sportowo i finansowo ekipa 
z Polkowic cały czas konse-

kwentnie dążyła do swojego 
pierwszoligowego celu. Re-
wanżowe spotkanie na ko-
rzyść Polkowic 2:10. 

Okazało się, że na dro-
dze do ligowego sukcesu sta-
nął remisowy wynik 5:5 z 
drużyną KS Acana Orzeł Fut-
sal Jelcz-Laskowice. Jak za-
uważyli obserwatorzy, na wy-
nik Acany pracowało kilku 
graczy z pierwszej ligi, a i do 
pracy sędziów również były 
zastrzeżenia. W ostatnią nie-
dzielę Mundial rozegrał swój 
ostatni, zwycięski mecz w li-
dze - właśnie z Acaną. Tym 
razem nie bylo wątpliwości, 
kto jest lepszy. Wynik 6:0 nie 
wymaga komentarza.  Bram-
ki dla Mundialu zdobyli: Da-
niel Gałach, Arkadiusz Dyb-
ka, Washington Gomes, Pa-
we Zieliński, Krzysztof Fry-
dlewicz. Autorem samobój-
czej bramki był bramkarz ry-
wali.

Mundial rozegrał kil-
ka ciekawych spotkań, które 
mogły podobać się kibicom. 
Ale w końcu to Polkowice 
zagrają w barażach o awans 
do I ligi. Co by nie mówić, 
zasłuyli na to.

Andrzej Buczyński

FUTSAL Koniec drugoligowych spotkań.

Mundial drugi w tabeli

Piłkarze Mundialu Żary po ostatnim ligowym meczu fot. Andrzej Buczyński

W przerwie ostatniego meczu na boisko wyszli njmłodsi piłkarze fot. Andrzej Buczyński

Na brak kibiców Mndial nie narzeka fot. Andrzej Buczyński

Spotkanie z Acaną było dla Mundialu okazją do rewanżu 
fot. Andrzej Buczyński
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Praca

 ▶ Anteny satelitarne i na-
ziemne DVB - T montaż, usta-
wienie, naprawa, dojazd gratis. 
Tel. 501 987 666

 ▶ Profesjonalne czyszczenie 
dywanów i wykładzin, tapicerek 
meblowej i samochodowej, w 
domu klienta. Tel. 694 632 348

 ▶ Serwis naprawa pralek 
AGD zmywarek, elektronarzędzi. 
Wypożyczalnia sprzętu ogrodo-
wego i budowlanego. Szybko ta-
nio i solidnie. Dojazd do klienta. 
EL Dom Żagań okolice. Tel. 503 
115 269

 ▶ Hydraulik, woda, kanali-
zacja, biały montaż, CO, montaż 
piecy w różnych systemach oraz 
usuwanie usterek. Tel. 880 469 
027

 ▶ Hydraulik, wykonam insta-
lacje CO, wodno-konalizacyjne, 

montaż wszystkich rodzaju pie-
ców, pompy ciepła solary. Tel. 698 
647 203

 ▶ Remonty mieszkań. Tel. 
519 491 636

 ▶ Polbruk granit, łupka la-
stryko, układam parkingi, drogi 
posesji, chodniki, opaski tarasy. 
Tel. 784 768 527

 ▶ Gładź, malowanie, tapeto-
wanie itp. wykonam, okolice Ża-
gania. Tel. 727 247 315

 ▶ Zdun - wykonam prace 
zduńskie,piece, kuchnie kaflowe 
i przystawki. tel. 530 908 452 Tel. 
68 451 17 70

 ▶ Hydraulik, montaż cen-
tralnego ogrzewania, kotłownie, 
instalacje wodne, gazowe, kana-
lizacyjne, miedź, plastik, pp Tel. 
609 755 357

 ▶ Ogrody przytnę, drzew-
ka owocowe, uformuję krzewy 

ozdobne, wytnę zbędne drzewa, 
usunę wywroty. Tel. 794 477 922

 ▶ Transport, tanio, przepro-
wadzki wywiozę zbędne rzeczy, 
gruz itp. Tel. 794 477 922

 ▶ Anteny satelitarne i telewi-
zji naziemnej dvbt, montaż , usta-
wienie, naprawa. Tel. 606 403 027

Nieruchomości

 ▶ Żary - mieszkanie w ka-
mienicy, blisko Ratusza, 37 m2, I 
piętro, w cenie 110 tys., Partner 
Nieruchomości. Tel. 533-308-999

 ▶ Górka-dom do wprowa-
dzenia dla dwóch rodzin, na 
sprzedaż lub zamianę z dopłatą 
na mieszkanie, Partner Nierucho-
mości. Tel. 533-308-999

 ▶ Grabik - ładny dom na 
sprzedaż z 2005r., o pow. użyt. 
140 m2, na działce 10 ar, Partner 

Nieruchomości. Tel.  533-308-999

 ▶ Żary - hale magazynowe 
do wynajęcia w dobrym punkcie 
komunikacyjnym, z mediami, 
monitorowane. Partner Nieru-
chomości. Tel. 533-308-999

 ▶ Olbrachtów - działka na 
sprzedaż z warunkami zabudowy 
o pow. 18 arów, media przy nieru-
chomości. Partner Nieruchomo-
ści. Tel. 533-308-999

 ▶ Mirostowice Grn. Miesz-
kania dla pracowników Tel. 690 
411 006

 ▶ Olbrachtów działki siedli-
skowe. Tel.  690 411 006

 ▶ Dom przy lesie pod Trze-
bielem . Partner Nieruchomości. 
Tel. 690 411 006

 ▶ Żary – centrum, lokale do 
wynajęcia. Partner Nieruchomo-
ści Tel. 690 411 006

 ▶ Dom na wsi, gmina Jasień, 
zabudowania gosp. + dwie działki 
budowlane łącznie 0,5ha. Partner 
Nieruchomości. Tel. 690 411 006

 ▶ Mirostowice Dln - działka 
pod lasem, z warunkami zabudo-
wy. Partner Nieruchomości. Tel. 
690 411 006

 ▶ Mieszkania w stanie dewe-
loperskim w Żarach, 480 tys. Tel. 
606 705 480

 ▶ Posiadamy atrakcyjne, 
pięknie położone działki budow-
lane w: Żarach, Kunicach, Siodle 
,Drożkowie, Olbrachtowie. Atrak-
cyjne ceny sprzedaży!! cena od 30 
zł/m2 Tel. 606 705 480 

 ▶ Mieszkanie w 2 poziomowe 
w apartamentowcu  – Żary.Cena 
298.000zł Tel. 606 705 480

 ▶ Atrakcyjny dom w Szpro-
tawie w cenie 260000zł  Tel.  606 
705 480

 ▶ Lokal usługowy w stanie de-
weloperskim w Żarach- do sprze-
daży. Pow. 112m2 -410.000zł;  Tel. 
606 705 480

 ▶ Kunice, działka budowlana 
30ar, 45 tys. PLN, Partner Nieru-
chomości Żary. Tel. 887-758-384

 ▶ Powierzchnie magazynowe 
od  340 do 440 m2 - do wynajecia 
- blisko centrum Żar;  dobra cena. 

Partner Nieruchomości. Tel.  887-
758-384

 ▶ Pokoje pracownicze do wy-
najęcia. Partner Nieruchomości. 
Tel.  887-758-384

Różne

 ▶ Darmowy rzeczoznawca. 
Szkoda na pojeździe? Rozliczana 
kosztorysowo? Odbierz dodatko-
we pieniądze. Decyzja w trzy dni 
robocze.Weryfikacja kosztorysu z 
ostatnich 3 lat!!! Tel. 606 805 778

 ▶ Masz problem z kompu-
terem, internetem, ruterem? Za-
dzwoń, przyjadę i pomogę. Tel. 
606 403 027

Sprzedam DOM, NOWO 
wybudowany, do wpro-
wadzenia w atrakcyj-

nej dzielnicy w Żarach, 
wszystkie media, gaz, 
180m2, solidnie wyko-

nany tel. 501312198

zmieniamy zasady

REKLAMA REKLAMA
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W Tłusty Czwartek w każdym polskim domu goszczą 
na stołach pączki, faworki i róże karnawałowe. Z fawor-
kami i różami nie ma problemu można je jeść jeszcze 
na drugi czy trzeci dzień, ale pączki na drugi już dzień 
czerstwieją i nie smakują tak jak pierwszego dnia. Jak 
wykorzystać czerstwe pączki? Można przygotować  
z nich pudding podobnie jak na bazie chałki lub chleba 
tostowego.

Pudding z pączków
Składniki
• 2 pączki
• garść rodzynek
• 1 jajo
• pół szklanki słodkiej śmietanki 30% lub 18 % 
• pół szklanki mleka 2%
• sok z jednej pomarańczy
• 3 łyżki masła
• cukier kryształ do posypania
Wykonanie
Pączki pokrój w plastry, ułóż w naczyniu żaroodpornym. Jajko roz-
trzep mikserem dodaj mleko, śmietankę,  sok z pomarańczy i ro-
dzynki. Takim sosem zalałam pokrojone pączki. Polej roztopionym 
masłem i posyp cukrem kryształem. Włóż do piekarnika i zapiekaj  
w 180 stopniach przez 30 minut.

Sposób na czerstwe pączki
Przepisy kulinarne

REKLAMA
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AUTOREKLAMA

• Stanowisko do spraw rozliczeń Żary 1
• Kierownik zakłądu inwestycji i wspól-

not mieszkaniowych Lubsko 1
• Terapeuta zajęciowy Miłowice 1
• Ankieter Lubsko 1
• Podinspektor ds. rehabilitacji społecz-

nej Żary 1
• Specjalista do spraw kadrowo-płaco-

wych Lubsko 1
• Pracownik biurowy Żary 1
• Policjant Żary/ Lubsko 6
• Strażnik działu ochrony Lubsko 1
• Stanowisko ds. obsługi klienta (0,875 

etatu) Żary 1
• Stanowisko ds. obsługi klienta (0,75 

etatu) Żary 1
• Doradca kleinta Lubsko 1/2
• Pracownik socjalny Żary 1
• Referent w dziale zespołów ds. spra-

wozdawczości Żary 1
• Referent w dziale ds. zespołu produk-

tów bankowych Żary 1
• Kierowca autobusowy Żary 5
• Piekarz Żary 1
• Cukiernik Żary 1
• Kucharz Bieniów 3
• Sprzątaczka Żary i Kunice (1/2 etatu) 2
• Pracownik ochrony Żary 2
• Sprzedawca Żary 1
• Sprzedawca Lubsko 2
• Sprzedawca (3/4 etatu) Żary 3

• Sprzedawca Żary 2
• Sprzedawca internetowy Lubsko 1
• Monter klimatyzacji i wentylacji Woj. 

lubuskie 2
• Elektryk Woj. lubuskie 1
• Hydraulik Woj. lubuskie 1
• Pracownik produkcji (obsługa młyna) 

Lubsko 3
• Pomocnik dekarza Guzów 2
• Elektryk-automatyk Lubsko 1
• Monter Kontroler jakosci Żary/ Miro-

stowice Dolne 3
• Monter instalacji wodno-kanalizacyj-

nych Żary 1
• Pracownik wykończenia wnętrz Brody 1
• Pracownik fizyczny produkcji zwierzę-

cej Lutol 3
• Zmywacz samochodowy Żary 1
• Szlifierz metali Jasień 2
• Kierowca ciągnika siodłowego Jasień 1
• Kierowca samochodu cięzarowego 

Teren UE 1
• Pracownik budowlany Powiat żarski 1
• Pracownik biurowy Stara Woda 1
• Malarz proszkowy Lubsko 1
• Kierowca samochodu ciężarowego po-

wyżej 3,5 tony (dział specjalistycznych 
przewozów) 2 

• Kierowca samochodu ciężarowego po-
wyżej 3,5 tony (dział międzynarodowych 
przewozów) Teren UE i Szwajcarii 5

• Barwiarz (Żagań) 3
• Brukarz (obszar kraju) 1
• Cukiernik (Jabłonów) 4
• Doradca klienta biznesowego (powiat 

Żagań) 1
• Doradca personalny - konsultant ję-

zyka ukraińskiego (Dzikowice - Szpro-
tawa) 1

• Dziennikarz (Żary) 1
• Fryzjer damski (Żagań) 1
• Informatyk (Brzeźnica) 1
• Instruktor nauki jazdy (Żagań i okoli-

ce) 1 
• Kelner - recepcjonista (Iłowa) 1
• Kierowca  kat.C - operator pompy 

(Iłowa, Żary) 2
• Kierowca ADR (teren kraju) 1
• Kierowca C+E (Borowina) 1
• Kierowca kat. C - operator węzła (Iło-

wa, Żary) 2
• Kosmetyczka (Wiechlice) 1
• Kucharz (Żagań) 2
• Logistyk (Żagań) 1
• Magazynier (Wiechlice) 5
• Mechanik (Żagań) 2
• Nauczyciel języka angielskiego (Wie-

chlice, Leszno Górne) 1
• Nauczyciel języka niemieckiego (Lesz-

no Górne) 1
• Nauczyciel przedmiotów teleinforma-

tycznych 1
• Operator koparko-ładowarki (Żagań i 

okolice) 1

• Operator maszyn (Żagań) 2
• Operator minikoparki (Żagań) 1
• Opiekuna świadczącego specjalistycz-

ne usługi opiekuńcze dla osób z zabu-
rzeniami psychicznymi (Małomice) 1

• Piekarz -  (Jabłonów) 4
• Pielęgniarka (Szprotawa) 2
• Pomocnik betoniarza (Tomaszowo) 5
• Pracownik biurowy (Jabłonów) 1
• Pracownik biurowy (Tomaszowo) 2
• Pracownik dozoru (Żagań i okolice) 5
• Pracownik ogólnobudowlany - mon-

ter sieci wodnych i kanalizacyjnych 
(Żagań) 3

• Pracownik produkcyjny (Gozdnica) 8
• Pracownik stacji monitorowania 

(Żagań) 1
• Produkcja opakowań kartonowych 

(Żagań) 1
• Przedstawiciel handlowy - konsultant 

ds. reklamy (Żary) 1
• Robotnik budowlany (woj. lubuskie) 2
• Sortowacz (Szprotawa) 8
• Spawacz  (Tomaszowo) 4
• Spawacz (Borowina) 4
• Spedytor  (zobowiązanie po stażu 

Żagań) 1
• Starszy bibliotekarz (Żagań) 1
• Starszy referent (Żagań) 1
• Stróż (Gozdnica) 1
• Ślusarz - Monter rusztowań (Borowi-

na) 2
• Ślusarz (Borowina) 1
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SZTUKI WALKI 
Ciekawa oferta 
dla przyszłych 
miłosników 
brazylijskiego Jiu 
Jitsu.
Żarski Klub Sportów Walki 
zaprasza przez całe ferie na 
darmowe treningi brazylij-
skiego Jiu Jitsu. Zajęcia pro-
wadzi trener ŻKSW - Mar-
cin Pisarski - stopień purpu-
ra Rio Grappling. 

- Zapraszamy młodzież 
i dorosłych w każdy wtorek  
i czwartek o godzinie 19:30 
na matę Centrum Treningo-
wego Lee Gym przy ulicy 
Kaczy Rynek 9a - mówi Da-
wid Polok z ŻKSW. - Spędź 
ferie aktywnie. ATB

Potrenuj podczas ferii

Kto wie, może podczas tych zajęć narodzi się nowy mistrz fot. nadesłane

Jeszcze trzy 
weekendy pozostały 
do zakończenia 
rozgrywek. 
Finał będzie 
nieprzewidywalny. 
W tym sezonie rywalizuje ze sobą 
aż szesnaście drużyn. Po pierwszym 
etapie rozgrywek dokonano podzia-
łu na dwie grupy - „Ligę Mistrzów” 
oraz „Puchar UEFA”.

Po pięciu kolejkach drugiej 
rundy kolejność w tabeli „Ligi Mi-
strzów wygląda następujco: Hart-
-Szkło Tuplice (15 pkt.); Libero (12 
pkt.); Hooligans (10 pkt.); Mirosto-
wiczanka (6 pkt.); Dynamit Team (6 
pkt.); Łużyczanka (6 pkt.); Pit Stop 
Łęknica (4 pkt.); Magicy (0pkt.).

W niższej grupiena prowa-
dzeniu jest drużyna 1% dla Kacper-
ka (15 pkt.). Następne w kolejno-
ści to: Saint Gobain (10 pkt.); Zie-

loni (9 pkt.); Viessmann Team Żary 
(9 pkt.); Futsal Team (7 pkt.); Hasz-
tasz (6 pkt.); Ninjago (3 pkt.); Sage 
(0 pkt.).

W najbliższą niedzielę oraz 
tydzień pźniej rozegrane zostaną 
dwie ostatnie kolejki ŻLF. Ale na 
tym nie koniec. Wszystko rozstrzy-
gnie się w wielkim finale w sobo-
tę 24 lutego. Okazuje się, że pierw-
sze miejsce w tabeli nie gwarantu-
je zwycięstwa. Tego dnia zmierzą 

się ze sobą po cztery najlepsze ze-
społy w każdej z dwóch grup. Naj-
pierw pierwsi zagrają z czwartymi, 
a drudzy z trzecimi. Zwycięzcy tych 
spotkań będą walczyć o ostatecz-
ne zwycięstwo. Dzięki temu nawet 
czwarta drużyna w tabeli ma szansę 
na puchar. Tu nie da się niczego kal-
kulować, bo prawie wszystko może 
się zdarzyć. 

Kibice mogą ogldać wszyst-
kie pozostałe mecze ligowe w ha-

li sportowej przy Liceum Ogólno-
ksztacącym na Podwalu. 

Wyniki ostatniej kolejki:
Hart-Szkło Tuplice - Magicy 3:0
Ninjago - Viessmann Team Żary 4:1
Zieloni - Hasztasz 5:4
Pit Stop Łęknica - Libero 1:7
Dynamit Team - Łużyczanka 5:6
Hooligans - Mirostowiczanka 4:5
Saint Gobain - Futsal Team 3:3
1% dla Kacperka - Sage 5:0 ATB

FUTSAL Żarska Liga Futsalu zmierza do finału. Będą emocje.

Zwycięzców poznamy 
dopiero na sam koniec

Niby liga towarzyska, ale każdy chce wygrać fot. Andrzej Buczyński Czasem dzieją się ciekawe rzeczy fot. Andrzej Buczyński
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PŁYWANIE 
Otyliada, czyli 
Ogólnopolski 
Nocny Maraton 
Pływacki – to 
największa 
masowa impreza 
pływacka  
w Polsce.

Pierwszy taki maraton zor-
ganizowano w Myszkowie 
i miał on charakter lokalny. 
Od 2014 odbywa się pod 
hasłem „Cała Polska pływa  
z nami” i ma zasięg ogólno-
polski.

Dla jednych OTY-
LIADA jest okazją do za-
bawy w wodzie, dla in-
nych sprawdzeniem swo-

ich możliwości pływac-
kich. Celem jest imprezy 
jest zachęcenie Polaków 
do aktywności fizycznej, a 
tym samym do zainwesto-
wania we własne zdrowie. 
Dlaczego wymyślono aku-
rat pływanie? – Bo, to naj-
tańsza do uprawiania dys-
cyplina sportowa (nie po-
trzeba sprzętu, extra ubra-
nia) a mająca jednocześnie 
ogromny wpływ na zdro-
wie i samopoczucie czło-
wieka.

W dotychczasowych 
czterech Otyliadach wzię-
ło udział blisko 9,5 tys. Po-
laków, którzy łącznie prze-
płynęli 40.195 km. Rekord 
OTYLIADY od 2016 r. na-
leży do Sebastiana Karasia  

i wynosi 54.200 metrów, 
rekord pań 41.750 metrów 
ustanowiła w 2017 r. Alek-
sandra Bednarek.  

Najbliższy V Ogólno-
polski Nocny Maraton Pły-
wacki odbędzie się w nocy  
z 10 na 11 marca 2018 r.

- Zgłoszenia uczest-
ników przyjmujemy drogą 
elektroniczną do 11 lute-
go 2018 r. - informuje Bog-
dan Kępiński z Miejskiego 
Ośrodka Sportu, Rekreacji  
i Wypoczynku w Żarach.

Rejestracji można do-
konać na stronie interneto-
wej www.otyliada.pl

W maratonie pływac-
kim na basenie Wodnik mo-
że wziąć udział maksymal-
nie 60 zawodników. ATB To już piąta edycja tej niecodziennej imprezy sportowej fot. nadesłane

Nocne pływanie na basenie

Dziesięć drużyn 
młodych piłkarzy 
zmierzyło się 
w IV Turnieju 
o Puchar Wójta 
Gminy Żary 
Leszka Mrożka.

W rywalizacji wzięły udział 
reprezentacje nie tylko z te-
renu gminy Żary. Najbliż-
szą okolicę reprezentowali 
Błękitni Olbrachtów, Spar-
ta Grabik i Delta Sieniawa 
Żarska. W hali sportowej 
Promienia mecze rozgry-
wali również: Zjednoczeni 
Brody, Piast Iłowa, Fiamp-
-Iskra Wymiarki,

ŁKS Łęknica, Bu-
dowlani Lubsko, Sprotavia 
Szprotawa, a także goście  
z Niemiec – VFB Weißwas-
ser.

Najlepszymi zawod-
nikami turnieju zostali Ri-
chard Pegesa z VFB We-
isswasser, Bartłomiej Woź-
niak ze Zjednoczonych 
Brody, Szymon Szymański 
z ŁKS Łęknica, Mateusz 
Laskowski z Fiamp Wy-
miarki i Bryan Wrzeszcz 
z Fiamp Wymiarki. Naj-
lepsi bramkarze to Miłosz 
Dembski z Błękitnych Ol-
brachtów, Kamil Rośleń 
z Fiamp-Iskra Wymiarki, 

Adrian Drewniak z Piasta 
Iłowa.

Turniej jest atrak-
cją nie tylko dla dziecia-
ków. Rozbudza wiele emo-
cji wśród rodziców i dziad-
ków młodych piłkarzy.

Organizatorem im-
prezy jest urząd gminy Ża-
ry we wspópracy z klubem 
Błękitni Olbrachtów.

- Cieszę się, że z roku 
na rok coraz więcej drużyn 
startuje w naszym turnie-
ju, nie tylko z terenu gmi-
ny, ale także spoza powia-
tu i z zagranicy - nie kryje 
zadowolenia wójt Leszek 
Mrożek.

Drużynowa 
klasyfikacja końcowa 
w poszczególnych 
kategoriach wygląda 
następująco:
Żaki:
1. Zjednoczeni Brody
2. Błękitni Olbrachtów
3. Fiamp-Iskra Wymiarki
Orliki:
1. Fiamp-Iskra Wymiarki
2. Sprotavia Szprotawa
3. ŁKS Łęknica
Młodziki:
1. Fiamp-Iskra Wymiarki
2. Piast Iłowa
3. Sprotavia Szprotawa 

Andrzej Buczyński

PIŁKA NOŻNA Turniej coraz bardziej popularny.

Następcy Lewandowskiego

Woli walki nie brakowało fot. Andrzej Buczyński

Rodzice to najwierniejsi kibice fot. Andrzej Buczyński
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9.02

10.02

11.02

12.02

13.02

14.02

15.02

Apolonii, Poli, Jakuba
Międzynarodowy Dzień Pizzy

Jacka, Elwiry, Jacentego
Światowy Dzień Kociewia

Bernadety, Marii, Łazarza
Światowy Dzień Chorego

Ludwika, Benedykta, Normy
Międzynarodowy Dzień Dzieci-Żoł-
nierzy

Jordana, Jordany
Światowy Dzień Radia

Metodego, Cyryla, Walentego
Popielec, Walentynki

Zygfryda, Faustyny, Nowity
Dzień Singla

Telefony alarmowe
Telefon ratunkowy - 112
Pogotowie ratunkowe - 999
Policja - 997
Straż pożarna - 998
Pogotowie gazowe - 992
Pogotowie energetyczne - 991
Pogotowie ciepłownicze - 993
Pogotowie wod.-kan. - 994

Straż pożarna
Żary - 68 3630700; Żagań - 68 
3772222; Lubsko - 68 3725210
Pogotowie ratunkowe
Żary - 68 3743474; Żagań - 68 
3672929; Lubsko - 683720390

Policja
Żary - 68 4763311; Żagań 
- 68 3681810; Lubsko - 68 
3720122; Jasień - 68 3710897

Szpitale
105 Kresowy Szpital Wojsko-
wy z Przychodnią - Żary - 68 
4707810; Żagań - 68 4771214; 
Szpital Na Wyspie - Żary - 68 
4757600

Ważne telefony
PEKOM Żary - 68 4794600 lub 
68 4794601 lub Dział Obsługi 
Klienta - 68 4794644

MPOiRD Żagań - 68 4772940 
lub Sekcja Obsługi Klienta 
- 68 4773729
ŻWIK Żagań - 68 3773975; 
obsługa klienta - 68 4777888
ZWiK Żary - 68 4794610 lub 
68 4794611
PGKiM Lubsko - 68 4577700; 
zgłaszanie awarii po godzinie 
15:00 i w weekendy 
- 68 457 7730
LWiK Lubsko - 68 3721982
lub Biuro Obsługi Klienta 
- 68 4704999
Zakład Komunalny Jasień
- 68 3710849

ŻARY 
- DYŻUR CAŁODOBOWY
Apteka „Targowa”, ul. Lotników 16

ŻAGAŃ 
- DYŻUR CAŁODOBOWY
9.02 Apteka „Pod Cisami”, ul. Kochanowskie-
go 10b
10.02 Apteka „W Rynku”, ul. Rynek 10
11.02 Apteka „Dbam o Zdrowie” (Tesco), ul. 
Reymonta 2
12.02 Apteka „Prima”, ul. Szprotawska 43b
13.02 Apteka „Medea”, ul. Świerkowa 1
14.02 Apteka „Europejska” ul. Ks. Żaganny 23
15.02 Apteka „Miejska”, ul. Rynek 31-32

JASIEŃ POGOTOWIE PRACY
Apteka „Nowa”, ul. XX-lecia 20a

TRZEBIEL
Punkt Apteczny, ul. Żarska 2

ŻARY FOTOGRAFIE LESZKA 
MĄDZIKA
Żarski Dom Kultury zaprasza do obejrze-
nia wystawy fotografii Leszka Mądzika 
zatytułowanej „Kontrast.Avignon”. Fo-
tografie można oglądać w „Małej Gale-
rii” w sali widowiskowej „Luna” ŻDK. ul. 
Okrzei 35. Wystawa jest czynna do końca 
lutego.

ŻARY FERIE W ŻARSKIM DOMU 
KULTURY

Sala widowiskowa „Luna” ŻDK, 
ul. Okrzei 35
I TYDZIEŃ
12-16.02 – godz. 15.00- 19.00 
Warsztaty tańca współczesnego – praca 
nad spektaklem „Instrukcja obsługi”– 
prowadzenie Bożena Wróbel

13.02 - godz. 10.00 i 12.00 
„Śpiąca królewna” Teatr Rozrywki Trójkąt 

15.02 –godz. 12.00 „Magiczne ferie z cza-
rodziejem” – Edukacyjny Teatr Magii Łu-
kasza Podymskiego

16.02 –godz. 18.00 
„Instrukcja obsługi” - powarsztatowy 
spektakl Teatrów Tańca, sekcji filmowej 
MIOT i sekcji plastycznej ŻDK 

II TYDZIEŃ
19-21.02 – godz. 10.00 – 15.00 Warsztaty 
Sceny Plastycznej KUL Leszka Mądzika

21.02 – godz. 17.00 „Kontrast. Avignon”- 
finisaż wystawy fotograficznej Leszka 
Mądzika Powarsztatowy pokaz Sceny 
Plastycznej KUL

22.02 – godz. 16.00 – 18.00 Przygotowa-
nie kostiumów karnawałowych

23.02 – godz. 17.00 - 19.00 Dzień tańca - 
Bal Karnawałowy

Żarski Dom Kultury, ul. Wrocławska 7
Zajęcia w sekcjach w/g rozkładu

Żarski Dom Kultury filia „Kunice”, 
ul. Grunwaldzka 3

godz. 10.00 – 13.00 „Czas na szczęście”
Gry zespołowe, integracyjne, warsztaty 
plastyczne, tworzenie biżuterii, przytula-
nek i świeczników.

Od poniedziałku do czwartku – ferie z ro-
botami
Warsztaty filmowe - 12-15.02 – prowa-
dzenie Grzegorz Kowalczuk

15.02 –godz. 10.00 „Magiczne ferie z cza-
rodziejem” – Edukacyjny Teatr Magii Łu-
kasza Podymskiego

16.02 – Dzień gier planszowych

19.02 – godz. 10.00 Warsztaty i pokaz Fi-
reshow i Visualshow w wykonaniu grupy 
Sarovia Art

21.02 – godz. 10.00 Teatr Lalek „Złota 
Kaczka” – spektakl i warsztaty

19-22.02 – godz. 10.00-13.00 Warsztaty 
taneczne prowadzenie Dorota Ciechano-
wicz

23.02 – godz. 10.00 – 13.00 
Dzień tańca - Bal Karnawałowy

Święto 
zakochanych 
zbliża się 
wielkimi 
krokami. 
Z tej okazji 
przygotowano 
w mieście kilka 
ciekawych 
atrakcji.

13 lutego o godzinie 19 
w sali widowiskowej Luna 
odbędzie się koncert To-
masza Dolskiego, na któ-
ry obowiązują karty wstę-
pu wydawane od 5 lutego 
w Żarskim Domu Kultu-
ry. W dzień zakochanych, 
o godzinie 19 w kinie Pio-
nier wyświetlany będzie 
fi lm pod tytułem „Poda-
tek od miłości”. Bezpłat-
ne bilety dostępne by-
ły do odbioru w ratuszu. 
Miasto zafundowało rów-
nież mieszkańcom darmo-

we wejściówki na koncert 
Łukasza Łyczkowskiego, 
znanego między innymi 
z telewizyjnego programu 
„The Voice of Poland”. Ar-

tysta wystąpi w Pubie Max 
już w najbliższy piątek 16 
lutego, o godzinie 20. Je-
śli ktoś nie zdążył załapać 
się na bezpłatne wejściów-

ki, może jeszcze nabyć bi-
lety w przedsprzedaży za 
25 złotych. W dniu koncer-
tu kosztować będą 30 zło-
tych.

Ławeczka przed 
ratuszem
Niecodzienna atrakcja poja-
wi się 14 lutego w żarskim 
Rynku przed ratuszem. Bę-

dzie to specjalna ławeczka 
dla zakochanych. Czym się 
różni od typowej parkowej 
ławki? O tym będzie można 
przekonać się już niedługo. 
Jak zapewniają pomysło-
dawcy, tego dnia zostanie 
dodatkowo odświętnie ude-
korowana balonami. Jeśli 
przypadnie do gustu miesz-
kańcom, zapewne na porta-
lach społecznościowych po-
jawi się sporo zdjęć par, któ-
re zdecydują się na wspól-
ne zdjęcie na tle ławeczko-
wych serduszek.

Wprawdzie walentyn-
kowa ławeczka stanie przed 
urzędem miejskim tylko na 
jeden dzień, ale nie zniknie 
z miasta zupełnie. Zosta-
nie na stałe przeniesiona na 
plac Łużycki i zamontowa-
na w sąsiedztwie fontanny 
znanej z fi gurek bawiących 
się dzieci, lub jak twierdzą 
niektórzy - wesołych amor-
ków. ATB

Walentynkowe atrakcje

Ławeczka z serduszkami postawiona zostanie przed żarskim ratuszem w środę, 14 lutego fot.Andrzej Buczyński
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KINO PIONIER - ŻARY
ul. Podchorążych 30, tel. 68 374 01 03

PSZCZÓŁKA MAJA: MIODOWE IGRZYSKA
od 09.02 do 12.02 oraz 15.02: 2D DUB - godz. 16:00; 13.02 – godz. 15:00

PLAN B
od 09.02 do 12.02 oraz 15.02 - godz. 18:00, 20:00; 13.02 – godz. 17:00, 
21:00; 14.02 – godz. 15:00, 21:00

PODATEK OD MIŁOŚCI
14.02 – godz. 19:00
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