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SUKCESÓW OSOBISTYCH I ZAWODOWYCH.
DOBREGO STARTU W 2017
ŻYCZY ZESPÓŁ REDAKCYJNY INFO ŻARY
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ŻARY, pl. Rynek 1-5
tel. 68 470 83 00
www.zary.pl
email:miasto@um.zary.pl

WOJEWÓDZKIE SPORTOWE PODSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI
I MŁODZIEŻY ZA ROK SZKOLNY 2015/2016
12 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbyło się coroczne podsumowanie osiągnięć
sportowych w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży za rok szkolny 2015/2016.
W spotkaniu uczestniczyli wójtowie, burmistrzowie, dyrektorzy szkół oraz nauczyciele
wychowania fizycznego.
6 najlepszych szkół oraz samorządów w 6 kategoriach zostało wyróżnionych przez Prezesa Szkolnego Związku Sportowego – Ziemia

Lubuska pana Zbigniewa Bermesa pamiątkowymi pucharami.
Żary w kategorii miast uplasowały się na
II miejscu w województwie, w kategorii szkół podstawowych VI miejsce zajęła Szkoła Podstawowa Nr 3 wchodząca
w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
z Oddziałami Integracyjnymi, w kategorii
gimnazjów po raz kolejny bezkonkurencyjne
okazało się Gimnazjum Nr 3.
Serdecznie gratulujemy wyróżnionym.

Rozstrzygnięcie postępowania o wyborze ofert
na wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu,
realizowanych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim w 2017 roku.

OFERTY
DOFINANSOWANE
Nr oferty / Nazwa
Klubu

Nazwa zadania

Proponowana
kwota dotacji

2

Klub Tańca
Sportowego
Piruet

Organizacja szkolenia i uczestnictwo w ogólnopolskich i międzynarodowych Festiwalach Tańca, warsztatów tańca, zakup kostiumów do choreografii tanecznych, opłaty startowe za udział w festiwalach.

5.000,00 zł

3

KS Promień

Organizacja szkolenia i uczestnictwo w rozgrywkach piłki nożnej chłopców organizowanych przez Lubuski Związek Piłki Nożnej, udział w turniejach wojewódzkich i krajowych, zakup sprzętu sportowego.

155.000,00 zł

4

UKS „Chromik”
Żary

Organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych, szkolenia dzieci
i młodzieży, w tym zakup sprzętu sportowego, organizacja przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich i wypoczynku letniego dla
sekcji koszykówki

160.000,00 zł

5

UKS Promień
– sekcja piłki
nożnej

Organizacja szkolenia i uczestnictwo w rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez Lubuski Związek Piłki Nożnej, udział w turniejach
wojewódzkich i krajowych, organizacja letniego obozu sportowego w
formie półkolonii, zakup sprzętu sportowego.

80.000,00 zł

6

UKS Promień
- sekcja piłki
siatkowej

Organizacja szkolenia i uczestnictwo w rozgrywkach piłki siatkowej
dziewcząt organizowanych przez Lubuski Związek Piłki Siatkowej,
udział w turniejach wojewódzkich i krajowych, organizacja letniego
obozu sportowego, zakup sprzętu sportowego.

46.000,00 zł

7

Łużyckie
Towarzystwo
Miłośników
Petangue

Udział w szkoleniach, zawodach i obozach sportowych członków klubu sportowego Łużyckiego Towarzystwa Miłośników Petanque „Les
Absorbeurs” oraz organizacja III Turnieju Żarskich Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Petanque Tripletów „Lecimy w Kulki – 2017” oraz
IV Otwartego Turnieju Parkowego w Dubletach o Puchar Burmistrza
Miasta Żary.

3.000,00 zł

8

Liga Obrony
Kraju

Powszechne szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w strzelectwie
sportowym. Organizacja treningów, konkursów i zawodów strzeleckich oraz udział reprezentacji w zawodach wyższej rangi.

15.000,00 zł

Poprawa koordynacji ruchowej kondycji fizycznej wśród dzieci, młoŻarski Klub
dzieży i dorosłych mieszkańców miasta poprzez uprawianie sztuki
Sportowy KARATE karate w formie rekreacyjnej, sportowej poprzez starty w zawodach.
Samodoskonalenie siebie poprzez systematyczne treningi karate.

10.000,00 zł

9

Promocja i upowszechnianie biegania w Żarach poprzez organizacje
masowych biegów„ 3. Dycha po Żarach” i „3. Cross Górski po Zielonym Lesie” wraz z biegami dla dzieci.

10

KS Żary Runners
Team

Promocja i upowszechnianie uprawnianie sportu poprzez organizację bezpłatnych cotygodniowych biegów przełajowych „Parkrun” oraz
dwóch bezpłatnych imprez biegowych skierowanych do mieszkańców
Gminy Żary. Szkolenie dzieci i młodzieży, którego głównym celem jest
przekonanie dzieci i młodzieży do szeroko rozumianej aktywności
ruchowej, w tym i sportowej. Promocja miasta Żary poprzez udział
zawodników Klubu Sportowego Żary Runners Team w zawodach na
terenie Polski i poza granicami kraju.

40.000,00 zł

Nr oferty / Nazwa
Klubu

Nazwa zadania

Proponowana
kwota dotacji

11

UKS AKRODWÓJKA

Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży i ich uczestnictwo w imprezach
sportowych na szczeblu międzywojewódzkim i ogólnopolskim. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży (obozy) oraz zakup sprzętu.

5.000,00 zł

12

KP Unia Kunice

Szkolenie i uczestnictwo w rozgrywkach zawodników KP „Unia – Kunice” Żary oraz organizacja turniejów i imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym dla mieszkańców Żar.

65.000,00 zł

UKS Piramida

Popularyzacja akrobatyki sportowej wśród dzieci i młodzieży, udział
w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych oraz
osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubu
sportowego.

34.000,00 zł

14

Żarski Klub
Sportów Walki

Organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym, szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym zakup sprzętu sportowego, rozwój i propagowanie kultury
fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Żary, promocja Miasta
Żary poprzez udział w imprezach sportowych w Polsce i za granicą.

27.000,00 zł

15

Żarski Klub
Szachowy

Osiąganie wysokich wyników sportowych oraz popularyzacja szachów
jako „sportu dla wszystkich” wśród mieszkańców miasta Żary.

20.000,00 zł

16

MLKS Agros

Organizacja przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych,
ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w zapasach i lekkiej atletyce.

220.000,00 zł

17

UKS ”Prus”- sekcja unihokeja

Udział drużyny seniorów sekcji unihokeja UKS „Prus” przy I LO Żary
w fazie play-oﬀ rozgrywek Salming Ekstraligi Unihokeja Mężczyzn sezonu 2016/2017 i rozgrywkach rundy zasadniczej Salming Ekstraligi
Unihokeja Mężczyzn sezonu 2017/2018.

9.000,00 zł

18

Fundacja Młody
Talent

Organizacja i udział w zawodach sportowych, turniejach, organizacja
obozu sportowego, zakup sprzętu sportowego.

10.000,00 zł

19

Klub Karate
Kontra

Rozwój kultury fizycznej i sportu poprzez organizację szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych, organizację przygotowań i uczestnictwo we
współzawodnictwie sportowym, zakup sprzętu sportowego, organizacja zawodów karate Klubu Karate „Kontra” w Żarach.

12.000,00 zł

20

SAPN Mundial

Prowadzenie sekcji piłki halowej oraz uczestnictwo w rozgrywkach ligowych. Organizacja imprez sportowych dla mieszkańców Żar.

32.000,00 zł

MKS Sokół

Praca szkoleniowa z młodzieżą uprawiającą piłkę ręczną z terenu Żar
i okolic oraz udział drużyn młodzieżowych MKS Sokół Żary w rozgrywkach ligowych i turniejach. Organizacja zajęć rekreacyjnych z zakresu
piłki ręcznej dla osób dorosłych z Żar i okolic.

22.000,00 zł

RAZEM

970 000,00 zł
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Turniej Bokserski
3 grudnia na hali sportowej przy ulicy Zwycięzców odbył się I Turniej Boksu Olimpijskiego o Srebrne Rękawice Dolnych Łużyc
organizowany przez Żarski Klub Sportów
Walki przy wsparciu Urzędu Miasta Żary.
Była to świetna promocja boksu olimpijskiego, klubu, jak i naszego miasta, ponieważ do
turnieju zgłosiło się blisko 70 zawodników
z 14 klubów z całego kraju. Żarscy kibice mieli okazję zobaczyć po raz pierwszy w ringu
naszych zawodników tj Kornela Siemaszkę,
Marcina Czajkowskiego, Krzysztofa Kustrę
oraz Mariusza Smolarskiego. Zawodnicy
stoczyli zacięte pojedynki pokazując dobre
przygotowanie motoryczne i już spore umiejętności czysto techniczne.

W turnieju przyznano narody dla najlepszych
zawodników:
Tytuł najlepszej zawodniczki turnieju przyznano Patrycji Joniec z 06 Kleofas Katowice,
Najlepszym zawodnikiem uznano Piotra
Motykę z TOP Bolesławiec, a najlepszym
zawodnikiem gospodarzy uznano Marcina
Czajkowskiego.
Uroczystego otwarcia dokonała Burmistrz
Żar Pani Danuta Madej wspólnie z Prezesem
ŻKSW Dawidem Polokiem oraz trenerem
sekcji bokserskiej – Łukaszem Michalczewskim.
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Stowarzyszenie Amatorskiej Piłki Nożnej
Mundial funkcjonuje od 2001 roku.
Swoją działalność klub rozpoczął od
organizacji halowych rozgrywek piłkarskich,
które co roku przyciągają wielu
uczestników. W obecnym sezonie w Żarskiej
Lidze Futsalu występuje 12 drużyn,
a do rozgrywek zgłoszono blisko
200 osób. Od kilku lat Mundial Żary
regularnie reprezentuje nasze miasto
w rozgrywkach II ligi futsalu i Halowego
Pucharu Polski, należąc do najlepszych
zespołów w województwie lubuskim.
Swoje spotkania rozgrywa w hali Liceum
Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Żarach.
Futsal - halowa odmiana piłki nożnej dzięki
swojej widowiskowości i dużym emocjom
na stałe zagościł się wśród żarskich kibiców,
którzy często do ostatniego miejsca
wypełniają halę sportową.
W tym roku klub rozpoczął przedsięwzięcie
pod nazwą „Mundial z klasą”. Ma ono
na celu promować aktywność sportową
wśród młodzieży poprzez futsal. W ramach
programu Mundial współpracuje aktualnie
z Gimnazjum nr 2 Żarach, prowadząc
futsalowe zajęcia dla uczniów szkoły.
Chętną młodzież (od 14 lat) chcącą podnosić
swoje umiejętności zapraszamy na treningi
(wtorek 19:00, środa 18:30 i piątek 18:00)
odbywające się w hali LO im. B. Prusa.

„NIE POZWÓL, ABY TWÓJ

Drodzy Żaranie, Koleżanki i Koledzy Społecznicy !
Miasto Żary każdego roku wspiera finansowo działalność organizacji
pozarządowych. Zachęcam Państwa do przekazania swojego 1% pochodzącego
z rozliczeń podatkowych na rzecz działalności naszych żarskich organizacji. Państwa
wsparcie może przyczynić się do powiększenia możliwości finansowych, a co za tym
idzie organizacyjnych sektora III. Procedura przekazania 1% nie zabiera dużo czasu
i jest wyjątkowa prosta. Zachęcam do zapoznania się z informacjami zawartymi
poniżej. Dodatkowo załączamy wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych
do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016.
Jak przekazać 1% podatku?
Wystarczy, że podatnik w składanym zeznaniu rocznym wskaże organizację, którą chce
wesprzeć, a 1% podatku przekazuje naczelnik urzędu skarbowego.
To oznacza, że przekazując 1% z własnego PIT, podatnik nie traci ani złotówki –
rozdysponowuje jedynie kwotę, którą i tak musiałby przekazać na rzecz Skarbu Państwa.
Warto dodać, że w zeznaniu podatkowym nie trzeba wpisywać nazwy organizacji, której
chcemy oddać swój 1%. Należy tylko wpisać w konkretnej rubryce numer KRS oraz
kwotę, jaką przekazujemy.
Nie pozwólmy, aby 1% opuścił nasze miasto!
Wrzućmy 3 i działajmy!

Burmistrz Miasta Żary

1% OPUŚCIŁ MIASTO ŻARY”
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania
1% podatku dochodowego od osób ﬁzycznych za rok 2016
L.P.

Nazwa organizacji

KRS

1.

KOŁO ŻARSKIE TOWARZYSTWA POMOCY
IM. ŚW. BRATA ALBERTA

0000316460

2.
3.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH „RADOŚĆ ŻYCIA”
LUBUSKI RUCH NA RZECZ KOBIET I RODZINY
„ŻAR”

0000049566
0000053154

4.

STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE W ŻARACH

0000096523

5.

KLUB PIŁKARSKI „UNIA - KUNICE”

0000177553

6.

STOWARZYSZENIE „WSPÓLNE DZIEŁA”

0000230755

7.

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA ORTOPEDII
W ŻARACH - „ORTOPEDIA ŻARSKA”

0000274696

8.

STOWARZYSZENIE „SERCE ZA SERCE”
NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ
IM.M.GRZEGORZEWSKIEJ

0000322913

9.

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „PROMIEŃ” ŻARY

0000343304

10.

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „CHROMIK-ŻARY”

0000400012

Aktualności z Miasta

Cross po Zielonym Lesie
Już 6 stycznia odbędzie się kolejna impreza
organizowana przez Żary Runners Team.
150 biegaczy weźmie udział w Charytatywnym Crossie Zimowym po Zielonym Lesie,
a cały dochód uzyskany z imprezy zostanie
przeznaczony na pomoc Katarzynie Dremo,
zmagającej się z rakiem mózgu.
Uczestnicy będą mieli do pokonania około
10-kilometrową trasę (odwrotną do trasy z
październikowego 2. Crossu Górskiego po
Zielonym Lesie), której start będzie mieścił
się przy Basenie Miejskim w Żarach. Po zakończeniu rywalizacji planowane jest integracyjne ognisko.
Więcej szczegółów na: www.zaryrunners.pl

FERIE NA WODNIKU
INFORMUJEMY,ŻE W CZASIE FERII ZIMOWYCH W 2017 r.
BILETY DLA DZIECI, MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
ORAZ STUDENTÓW DO 26 ROKU ŻYCIA
(PO OKAZANIU WAŻNEJ LEGITYMACJI SZKOLNEJ
LUB STUDENCKIEJ) BĘDĄ DOSTĘPNE
W PROMOCYJNEJ CENIE
PRZEZ CAŁY OKRES FERII BILET WSTĘPU
BĘDZIE KOSZTOWAŁ JEDYNIE
2 ZŁ ZA GODZINĘ POBYTU NA OBIEKCIE

Kolejne
duże
pieniądze
dla
miasta
Żary!
Żary zdobyły około 6 milionów złotych doﬁnansowania w partnerstwie z gminami
wchodzącymi w skład Żarsko - Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego na dozbrojenie
terenów miejskich znajdujących się w streﬁe przemysłowej „Lotnisko”.

Dostaliśmy doﬁnansowanie do II części parku przy
Alei Jana Pawła. Decyzją Zarządu Województwa
otrzymaliśmy prawie 6 milinów złotych na rewitalizację
zespołu parkowo-folwarcznego w Żarach.

Żary w partnerstwie z miastem Forst i Lubsko oraz gminą Brody zdobyły ponad
16 mln zł, w tym nasze miasto - około 5 mln zł. Pieniądze te będą przeznaczone
na przebudowę ul. Zielonogórskiej od ronda im. T. Ślusarskiego do ul. Poznańskiej.
Zakres inwestycji: nowa nawierzchnia, deszczówka, kanalizacja, chodnik, ścieżka
rowerowa, oświetlenie. W ramach programu INTERREG VA Brandenburgia - Polska.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
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ŻARY, ul. Domańskiego 1
tel. 68 475 55 80
www.mops.zary.pl
email:poczta@mops.zary.pl

Falubazowe Mikołajki
12.12.2016 Warsztat Terapii Zajęciowej przy
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach odwiedził Piotr Protasiewicz - zawodnik
Klubu Żużlowego Falubaz w ramach akcji
Falubazowe Mikołajki. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele dwóch świetlic środowiskowych: ,,Piątki” działającej przy
MOPS w Żarach oraz świetlicy w Kunicach
prowadzonej przez Stowarzyszenie Serwus.
Uczestnicy Warsztatu przygotowali dekorację i poczęstunek w barwach klubowych,
a dzieci ze świetlicy zaprezentowały swój autorski program artystyczny. Wszyscy otrzymali specjalnie na tą okazję przygotowane upominki. Na pamiątkę spotkania naszemu gościowi wręczono ręcznie wykonany przez pracownię rękodzieła WTZ witraż z klubowym logo Falubazu.

Pani Monika Sosińska-Grzmil laureatką
konkursu Społecznik Roku 2016
Pani Monika Sosińska-Grzmil – specjalista pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach, otrzymała tytuł Społecznika
Roku 2016 w uznaniu za partnerstwo w podejmowanej pracy socjalnej z rodziną w kategorii
„Szczególne osiągnięcia w pomocy społecznej”.
Była to już XV jubileuszowa edycja konkursu
Społecznik Roku Pomocy Społecznej Województwa Lubuskiego. Ogłoszenie wyników
konkursu odbyło się 28.11.2016 r. podczas
Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego w Teatrze im. Juliusza Osterwy
w Gorzowie Wielkopolskim.
Serdecznie gratulujemy!

Sport i Rekreacja
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MOSRiW
ŻARY, ul. Telemanna 1
tel. 68 470 28 70
www.mosriw.zary.pl

WOŚP - zawody pływackie
MOSRiW i WOPR Żary zapraszają na zawody pływackie organizowane w ramach Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, które odbędą się 15 stycznia 2017 r. na pływalni „WODNIK” w Żarach. Zawody rozpoczną się o godz. 12.00.
Zawody odbędą się w następujących kategoriach:
Kategorie wiekowe:

Dystans:

1

do 6 roku życia

25 m

2

7 - 8 lat

25 m

3

9 - 10 lat

50 m

4

klasy V-VI

50 m

5

gimnazjum

100 m

6

open

100 m

Style:
dowolny (kraul, grzbiet, delfin)
klasyczny (żabka)
Zapisy – godz. 10.00 w holu pływalni „Wodnik”.
WSTĘP – DOWOLNA WPŁATA DO PUSZKI WOŚP.
Uczestnicy zawodów mogą wchodzić na obiekt po rejestracji, a opiekunowie po
uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem w kasie Pływalni „Wodnik.”
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III Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej
5 grudnia 2016 r. w sali sportowej „Promień” w Żarach odbył się III Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej dla uczniów
szkół podstawowych. Wśród uczniów
klas I-III najlepszym bramkarzem został Borys Zankiewicz. Natomiast Królem Strzelców został Michał Czogała.
W rywalizacji uczestniczyły też dzieci
z rocznika 2004-2006 (klasy IV-VI). Najlepszym bramkarzem w tej kategorii
wiekowej został Igor Rybaczek, a Królem Strzelców - Kamil Kozłowski.
W tym roku zorganizowano również
po raz pierwszy Turniej Mikołajkowy
Piłki Nożnej dla gimnazjalistów, podczas którego także wyłoniono najlepszego bramkarza. Został nim Jakub
Piwowarski. Królem Strzelców został
Patryk Jakubek.

Ferie 2017 - pływalnia WODNIK
Informujemy, że w czasie ferii zimowych na pływalni „Wodnik” w Żarach organizowane
będą zajęcia dla dzieci i młodzieży żarskich szkół podstawowych i gimnazjów, które zostaną zakończone bezpłatnym egzaminem na kartę pływacką i możliwością wykupienia
karty w cenie 25 zł.
Zajęcia na pływalni „Wodnik” organizowane będą między godziną 12:00 a 14:00. Będą
to różnego rodzaju zajęcia sportowo-rekreacyjne w wodzie. Przewidziane jest min.: nurkowanie w sprzęcie nurkowym, gry i zabawy w wodzie, doskonalenie nauki pływania,
konkursy skoków do wody. Przewidziane są również wyjazdy na narty w polskie i czeskie
Karkonosze.
Szczegółowy plan zajęć będzie dostępny na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka
Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach www.mosriw.zary.pl.

Ferie 2017 – Orliki MOSRiW
Informujemy, że w czasie ferii zimowych będzie można skorzystać z zajęć organizowanych przez instruktorów sportu zatrudnionych w MOSRiW. Orliki będą czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 12.00-20.00
sobota - niedziela w godz. 11.00-19.00
Instruktorzy będą prowadzili różnego rodzaju zajęcia sportowo-rekreacyjne. Przewidziane są różnego rodzaju turnieje piłkarskie, animacje sportowo-rekreacyjne, gry i zabawy
dla dzieci, młodzieży i rodzin, zajęcia i turnieje piłki koszykowej, siatkowej, tenisa stołowego, turnieje piłkarzyków. Szczegółowy plan zajęć będzie dostępny na stronie internetowej
Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach www.mosriw.zary.pl
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MIKOŁAJKOWE ZAWODY PŁYWACKIE NA PŁYWALNI WODNIK
Zawody odbyły się 4 grudnia 2016 r. w godz. 12.00-14.00. Do udziału zgłosiło się 95 zawodników. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale, dyplomy oraz nagrody
rzeczowe i słodkości.

REMONTY, ZAKUP WYPOSAŻENIA,INWESTYCJE WYKONANE NA OBIEKTACH MIEJSKICH, KTÓREGO
TRWAŁYM ZARZĄDCĄ JEST MOSRiW W ŻARACH W ROKU 2016
1. PŁYWALNIA WODNIK – ok. 13.000 zł
- MALOWANIE POMIESZCZEŃ SIŁOWNI WRAZ Z WYMIANĄ LUSTER
- ZAKUP LEŻAKÓW DO GROTY SOLNEJ, HALI BASENOWEJ I DO HOLU PRZY SAUNACH
- MONTAŻ NOWYCH SZAFEK DEPOZYTOWYCH W SZATNI NA OBIEKCIE
2. SYRENA - ok. 1 500 000 w tym ponad pół miliona to pozyskane z zewnątrz środki
- WYMIANA OGRODZENIA WOKÓŁ OBIEKTU
- PRZEBUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
- ZAKUP I MONTAŻ DWÓCH BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH
- MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWYM
- MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO
Z WYKONANIEM NOWEJ ELEWACJI
- WYKONANIE NOWEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI
I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ
- MONTAŻ NOWYCH TRYBUN PRZY BOISKACH TRENINGOWYCH
- PRZENIESIENIE, KONSERWACJA MAŁEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM TERENU
- BUDOWA PARKINGU ORAZ PLACU REKREACYJNEGO
- ZAKUP I MONTAŻ DODATKOWYCH ŁAWEK I KOSZY NA ŚMIECI NA TERENIE OBIEKTU
3. UNIA KUNICE – ok. 77 000
- REMONT ELEWACJI BUDYNKU SZATNIOWEGO
- WYKONANIE ALTANY ORAZ ZAKUP ŁAW I STOŁÓW
- WYKONANIE MIEJSCA NA OGNISKO
4. PROMIEŃ - ok. 5 000 zł
- WYMIANA DESEK OGRODZENIA BOISKA TRENINGOWEGO
- MONTAŻ ŁAWEK I KOSZY NA ŚMIECI PRZY ORLIKU
5. ORLIK UL. PADEREWSKIEGO - ok. 2 000 zł
- ODNOWIONA ELEWACJA BUDYNKU

Miejska Biblioteka Publiczna
ŻARY, ul. Wrocławska 11
tel. 68 374 37 36
www.mbp.zary.pl
email:mbpzary@wp.pl

Z KLASĄ I POCZUCIEM HUMORU, CZYLI WARSZTATY ZE ZBIGNIEWEM MASTERNAKIEM
1 grudnia 2016 r. gościem MBP był pisarz
i scenarzysta – Zbigniew Masternak – który
poprowadził warsztaty scenariuszowe dla
młodzieży oraz spotkanie autorskie dla dorosłych. Karierę pisarską rozpoczął w wieku 14 lat (pisał do gazety relacje z meczów
i felietony) Współpracuje ze znanymi polskimi reżyserami jak Barański czy Zanussi. Jego książki zostały przełożone na wiele języków obcych. Na spotkanie w MBP
przybyły 2 klasy z Katolickiego Liceum
Ogólnokształcącego oraz zainteresowane
dziennikarstwem osoby z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach. Warsztaty, w których skład wszedł
krótki wykład pisarza, pisanie w grupach
scenariusza, a następnie ocena pracy
uczniów i sugestie prowadzącego, trwał 2
godziny. Spotkanie dla dorosłych wprowadziło wszystkich w świat powieści pisarza
(„Nędzole”, „Chmurołap”, „Scyzoryk” czy
„Niech żyje wolność”). Udało się również
wyświetlić spory fragment filmu opartego

na jego trylogii „Księstwo”. Zbigniew Masternak jest również współzałożycielem
drużyny piłkarskiej pisarzy polskich, która
rozgrywa mecze towarzyskie i charytatywne. Może uda nam się zorganizować taki
mecz w Żarach. Na razie czekamy na kolejne książki!
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ZWIERZĘTA MIESZKAJĄCE W BAJKACH BRZECHWY
Od 8 grudnia do 10 stycznia Galeria Kolebka
MBP oraz Miejskie Przedszkole nr 10 w Żarach zapraszają na wystawę pokonkursową
„Zwierzęta mieszkające w bajkach Brzechwy.”
Na wystawie można obejrzeć prace dzieci z 8
przedszkoli, w tym ze Złotnika i Olbrachtowa.
Piękna kolorystyka prac, dokładność i przede
wszystkich pomysłowość pokazują cudowną
wyobraźnię przedszkolaków. Zainteresowanych zapraszamy do Biblioteki.

POKONKURSOWA WYSTAWA CHOINKOWYCH GWIAZDEK
Już znamy laureatów konkursu Świąteczne Impresje „Gwiazdka na choinkę.”
Na konkurs wpłynęło łącznie 108 prac z żarskich szkół podstawowych i gimnazjów. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 16 grudnia podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego. Lista zwycięzców została umieszczona na stronie Biblioteki: www.mbp.zary.pl i Facebooku.
Wystawę pokonkursową można oglądać do 21 stycznia w Oddziale dla Dzieci MBP
w godzinach otwarcia. Serdecznie zapraszamy!

Żarski Dom Kultury
ŻARY, ul. Wrocławska 7
tel. 68 374 24 13
www.dkzary.pl
email:sekretariat@dkzary.pl

Otwarcie wystawy malarstwa Jana Kantego Pawluśkiewicza
20.01.2017 r. – godz. 12.00 - Salon Wystaw
Artystycznych ŻDK, ul. Rynek 17.
Jan Kanty Pawluśkiewicz - kompozytor
muzyki teatralnej, filmowej i kabaretowej,
twórca monumentalnych dzieł oratoryjno-kantatowych - twierdzi, że maluje od zawsze. To przez młodzieńcze umiłowanie do
rysunku wybrał się na wydział architektury
Politechniki Krakowskiej, gdzie zajmował
się m.in. malarstwem, grafiką i rzeźbą. Ale
najczęściej posługiwał się rysunkiem, pisząc muzykę. Po raz pierwszy swoje obrazy
wystawił w 1999 r. w Piwnicy pod Baranami. Od tego czasu zaprezentował wiele serii
obrazów, rysunków i grafik. Kreuje w nich
wyjątkowo fantazyjny i magiczny świat, zawierający szczególny ładunek emocjonalny,
pełen baśniowości i radości.
Wystawa SENSY BYTY MARY to ekspozycja
wcześniejszych obrazów, pochodzących z
cykli: Krajobrazy, Fakty i Ludzie, Wędrówki
po Morzu Czerwonym, Sensy, Byty, Mary,
Eteryczny Realizm.
Swoje obrazy Jan Kanty Pawluśkiewicz maluje hinduskimi żelami rysunkowymi, będącymi technologiczną nowinką wśród malarskich materiałów.
„Żel mnie fascynuje - wyznaje Jan Kanty
Pawluśkiewicz - korzystam z fajerwerków
żelu. On się błyszczy, przeskakuje, rozlewa,
stwarza wrażenie trójwymiarowości. To
rodzaj nadrealistycznych kreacji, przeżyć,
snów, nadziei i obaw. To świat prawdziwy,
ale wizja rozmyta w nierealny sen”.
„Żel-Art to połączenie współczesnej ekstrawagancji z konwulsywną klasyką”.
Katarzyna Cybertowicz
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XXVI Krajowy Salon Fotografii Artystycznej
10 grudnia dyrektor Żarskiego Domu Kultury - Roman Krzywotulski - otworzył wystawę pokonkursową XXVI Krajowego Salonu Fotografii Artystycznej. Moment otwarcia
poprzedził krótki występ Teatrów Tańca ŻDK.

Grand Prix Barbara Wójcik - Oświęcim

Roman Krzywotulski, Hanna Komasińska

Zbigniew Pietraszkiewicz, Elżbieta Maj, Tomasz Siemiński
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Sekcje w ŻDK – Teatry Tańca
Teatry Tańca w Żarskim Domu Kultury istnieją od 2008 roku. Prowadzone są przez
instruktor Bożenę Wróbel. Liczba uczestników zajęć wynosi ponad 100 osób i szacuje się, że są to osoby od 5 do 70 roku
życia.
Zajęcia teatrów tańca obejmują połączenia różnych technik tańca współczesnego
z wykorzystaniem metod świadomości ciała opartych na możliwościach ciężaru ciała,
momentu zawieszeń oraz opozycji w kierunkach i impulsach inicjujących poruszanie się w przestrzeni. W skład zajęć między
innymi wchodzą: rozgrzewka, kombinacje statyczne i dynamiczne pogłębiające
umiejętności techniczne, zabawy i zadania
polegające na improwizacji i kreatywności
oraz tworzenie i praca nad choreografią.
Teatry Tańca mają na swoim koncie wiele
autorskich spektakli, zdobywają nagrody
na ogólnopolskich festiwalach i konkursach tanecznych oraz urozmaicają wiele
imprez kulturalnych. Zapraszane są do
współpracy w różnych projektach i programach artystycznych.
Przyjazna atmosfera, dobra zabawa i rozwijanie kreatywności to fundament zajęć.
Bożena Wróbel

Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego

29

ŻARY, pl. K. S. Wyszyńskiego 2
tel. 68 363 83 70
www.muzeumzary.pl
email:muzeum@zary.pl

mikołajkowa gra miejska
Z okazji mikołajek w dniach 6-8 grudnia
żarskie Muzeum przygotowało dla przedszkolaków grę miejską „Poszukiwanie św.
Mikołaja w żarskich zabytkach”. Do udziału
w grze zgłosiły się grupy z Miejskiego Przedszkola nr 8 w Żarach i z Miejskiego Przedszkola nr 2 w Żarach. Zabawa polegała na
odnalezieniu przez dzieci karteczek z wizerunkiem św. Mikołaja ukrytych w zakamarkach murów miejskich przy ul. Podwale i ul.
Cichej. Po zakończeniu zabawy każdy mały
poszukiwacz otrzymał słodki upominek.

spotkanie autorskie z księdzem dr. dariuszem gronowskim
7 grudnia odbyło się ostatnie tegoroczne spotkanie autorskie z cyklu „Środa
z Książką Historyczną”. Gościem Muzeum
był ksiądz doktor Dariusz Gronowski – autor książki „Bp Wilhelm Pluta. Biografia”.
Ks. Gronowski opowiedział zebranym słuchaczom o mało znanych faktach z życia
biskupa Pluty, w tym o nowatorskich ideach duszpasterskich bp. Pluty oraz o tym,
co o gorzowskim biskupie pisali agenci SB.
Ks. Gronowski swoje wystąpienie opatrzył
prezentacją m.in. ze zdjęciami materiałów
archiwalnych wykorzystanych przy pracy nad biografią. Spotkanie autorskie tym
razem odbyło się, nie jak zazwyczaj w Sali
Konferencyjnej Muzeum, lecz w auli Liceum
Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Żarach.

Rozstrzygniecie konkursu
Zwycięzcą konkursu na najlepszy pomysł zagospodarowania odkrytego pomieszczenia
w muzealnej piwnicy została pani Katarzyna Nowożyńska-Solecka. Gratulujemy!
Dla zwycięzcy i wszystkich uczestników Muzeum przygotowało nagrody i dyplomy.
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Konkurs Wiedzy Historycznej „Polska w XVII wieku”
14 grudnia odbył się kolejny Konkurs Wiedzy Historycznej. Tym razem pytania,
z jakimi musieli się zmierzyć gimnazjaliści
i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
dotyczyły Polski w XVII wieku. Do udziału
w konkursie zgłosiły się cztery szkoły: Gimnazjum nr 1 w Żarach (Gim 1), Gimnazjum
nr 2 w Żarach (Gim 2), Zespół Szkół Ekono-

micznych w Żarach (ZSE) i Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach
(ZOiT). I miejsce zajął Dawid Wardęga (ZSE),
II miejsce zdobyła Julia Kaszubska (Gim 2),
III miejsce przyznano Dawidowi Cybulskiemu (Gim 1). Zwycięzcy i uczestnicy utrzymali
upominki i dyplomy ufundowane przez Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego.

zapowiedzi imprez na styczeń 2017
Muzealne czwartki
– w każdy czwartek w godz. 10:00 - 13:00
Muzeum organizuje warsztaty dla dzieci.
10.01.2017
– ogłoszenie konkursu plastycznego na
wykonanie maski naściennej lub rzeźby
(wysokość max 30 cm). Technika dowolna,
mile widziane najbardziej niezwykłe materiały. Konkurs kierowany jest do dzieci,
młodzieży i dorosłych.
Przesyłanie prac: do 15 lutego.
Rozstrzygnięcie konkursu: 17 lutego.
Rozdanie nagród i wystawa pokonkursowa: 23 lutego.
DODATKOWE INFORMACJE NA STRONIE
INTERNETOWEJ

15.01.2017
– w ramach 25. Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy Muzeum organizuje:
11:00-16:30 – Wielki Kiermasz Wiedźm
(kukiełki pochodzą z wystawy pokonkursowej)
11:00-17:00 – warsztaty dla dzieci i rodziców
SZCZEGÓŁY NA STRONIE WWW
26.01.2017 godz. 10.00
- „Wiem wszystko o Ziemi Żarskiej” - Konkurs Wiedzy Historycznej dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z powiatu żarskiego.
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Kino Pionier
ŻARY, ul. Podchorążych 30
tel. 68 374 01 03
www.kino-zary.pl
email:kino@kino-zary.pl

1-2

3

15:30 Łotr 1. Gwiezdne wojny - Historie - 3D dubbing
18:00 Łotr 1. Gwiezdne wojny - Historie - 2D dubbing
20:30 Łotr 1. Gwiezdne wojny - Historie - 2D napisy

16:00 Powidoki
18-19 18:00 Po prostu przyjaźń
20:30 Powidoki

Łotr 1. Gwiezdne wojny - Historie - 3D dubbing
Łotr 1. Gwiezdne wojny - Historie - 2D dubbing
DKF Jestem mordercą
Łotr 1. Gwiezdne wojny - Historie - 2D napisy

16:00 Po prostu przyjaźń
20-23 18:30 Powidoki
20:15 Ukryte piękno

14:00
16:30
19:00
21:00

4-5

15:30 Łotr 1. Gwiezdne wojny - Historie - 3D dubbing
18:00 Łotr 1. Gwiezdne wojny - Historie - 2D dubbing
20:30 Łotr 1. Gwiezdne wojny - Historie - 2D napisy

6-9

16:00 Królowa śniegu 3 . Ogień i lód
18:00 Po prostu przyjaźń
20:30 Po prostu przyjaźń

10

15:00
16:30
19:00
21:00

Królowa śniegu 3 . Ogień i lód
Po prostu przyjaźń
DKF Jestem mordercą
Po prostu przyjaźń

16:00 Królowa śniegu 3 . Ogień i lód
11-12 18:00 Po prostu przyjaźń
20:30 Po prostu przyjaźń
16:00 Powidoki
13-16 18:00 Po prostu przyjaźń
20:30 Powidoki
17

14:45
16:30
19:00
21:00

Powidoki
Po prostu przyjaźń
DKF Gimme danger
Powidoki

17

15:00
17:15
19:00
21:00

Po prostu przyjaźń
Powidoki
DKF Paterson
Ukryte piękno

16:00 Po prostu przyjaźń
25-26 18:30 Powidoki
20:15 Ukryte piękno
16:00 Sing 3D dubbing
27-30 18:00 Sing 2D dubbing
20:00 Aplik@cja
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15:00
17:00
19:00
21:00

Sing 3D dubbing
Sing 2D dubbing
DKF Uczeń
Aplik@cja

W niewyjaśnionych okolicznościach umiera licealistka Nikki. Po pogrzebie dziewczyny piątka jej przyjaciół otrzymuje zaproszenie do pobrania tajemniczej
aplikacji. Problem w tym, że komunikat o programie
pochodzi z… telefonu zmarłej. Chcąc rozwiązać zagadkę, nastolatki instalują aplikację na swoich komórkach. Wkrótce potem cała piątka zaczyna być
terroryzowana przez złowrogą istotę. Nadprzyrodzony byt, tytułujący się Mr. Bedevil, wydaje się znać ich
wszystkie, najmocniej skrywane fobie i lęki.
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