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Samorządowy menedżer regionu 2016
Danuta Madej Burmistrz
Miasta Żary znalazła się
w czołówce najlepszych
samorządowców
woj. lubuskiego.
Ranking powstał na
podstawie badania
przeprowadzonego dla
„Pulsu Biznesu”.

www.facebook.com/urzad.miejskizary

Urząd Miasta Żary
ŻARY, pl. Rynek 1-5
tel. 68 470 83 00
www.zary.pl
email:miasto@um.zary.pl

Nasze zdanie w sprawie: Odpowiedzi Urzędu Miejskiego i Instytucji Miejskich
na informacje opublikowane w mediach

Odzyskiwanie podatku Vat dla Miasta Żary

Umowa dotycząca odzyskiwania podatku Vat przez Urząd Miejski w Żarach została zawarta
przez poprzedniego burmistrza Miasta Żary, Wacława Maciuszonka i obowiązywała od 2012
roku do końca roku 2015. Adwokat, który wtedy świadczył obsługę prawną Urzędu Miejskiego w Żarach nie wniósł żadnych zastrzeżeń do umowyw zakresie jej niezgodności z przepisami prawa, co potwierdził odpowiednim zapisem.
Po objęciu stanowiska przez Burmistrz Danutę Madej nie było możliwości rozwiązania umowy w trakcie jej trwania, ani podjęcia samodzielnych działań przez Urząd Miejski w Żarach
z uwagi na obowiązek zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia należnego z tej umowy.
Urząd Zamówień Publicznych kontrolował tę umowę wówczas kiedy przestała obowiązywać
- wygasła. Stwierdził nieprawidłowości w zakresie przeprowadzonej procedury postępowania. Brak było uwag co do gospodarności.
Najważniejszy jest jednak fakt, iż dzięki tej umowie do Urzędu Miejskiegow Żarach z odzyskanego Vat-u wpłynęły dodatkowe środki w kwocie ponad 3 miliony złotych, natomiast
wynagrodzenie jakie zostało zapłacone dla firmy to około 495 tysięcy złotych.
Dodatkowe środki pochodzące z odzyskanego Vat-u zasiliły miejski budżet i pozwoliły
na realizację wielu inwestycji, a co najważniejsze zmniejszyły zadłużenie miasta.

Zwolnienie audytora wewnętrznego Haliny Kościeszy

Burmistrz Miasta Żary Danuta Madej rozwiązała umowę o pracę z audytorem wewnętrznym
Panią Haliną Kościeszą wyłącznie z powodu nie zachowania procedur dotyczących audytu
wewnętrznego obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Żarach oraz przepisów wynikających
z ustawy o finansach publicznych dotyczących standardów audytu wewnętrznego tj. standardu nr 2440.C2 i 1130.C2 (Dz. U. Ministra Rozwoju i Finansów z 16 grudnia 2016 r poz
28) z których jednoznacznie wynika, że czynności doradcze, wykonywane przez audytora
wewnętrznego, muszą być uzgadnianie z Burmistrzem. Podczas rozmowy wyjaśniającej,
przeprowadzonej pomiędzy p. Danutą Madej – pracodawcą, a p. Haliną Kościeszą – audytorem wewnętrznym, p. Kościesza stwierdziła, że wydała opinię za zgodą i wiedzą burmistrza,
co było nieprawdą ponieważ burmistrz nie wiedział o sporządzonej opinii.
Sąd I instancji uznał racje pracodawcy, Sąd Okręgowy w Zielonej Górze zmienił zaskarżony wyrok. Na chwilę obecną Urząd Miejski w Żarach złożył skargę kasacyjną (odwołał się
od wyroku) do Sądu Najwyższego.
Nie jest prawdą, że Pani Halina Kościesza otrzymała 20 tysięcy złotych odszkodowania
z Urzędu Miejskiego w Żarach. Prawdą jest, iż wysokość odszkodowania wypłacona byłej
pani audytor wynosi ok. 6 tys. złotych.
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O DOBREJ KONDYCJI MIASTA I BICIU REKORDU
ROZMAWIAMY Z DANUTĄ MADEJ BURMISTRZ
MIASTA ŻARY
Jak w kilku słowach podsumuje Pani rok 2016?
Był to bardzo dobry rok dla naszego miasta pod każdym względem. Zadania urzędu i jednostek jemu podległych w zakresie kultury, sportu, oświaty, spraw społecznych i gospodarki były konsekwentnie realizowane. Biorąc pod uwagę zadowolenie mieszkańców, sądzę,
że z dobrym efektem.
Koniec 2016 roku to również koniec drugiego roku piastowania funkcji burmistrza.
Jak jest na tzw. „półmetku”?
Ten okres szybko minął. Udało mi się zrealizować ponad 70% obietnic wyborczych. Cieszę się,
że mogę uczestniczyć w wielu przedsięwzięciach dla naszego miasta, zarówno tych o charakterze
społecznym, jak i gospodarczym.
Które z dokonań w tym czasie uważa Pani za najważniejsze?
Zdobycie w konkursach około 30 milionów złotych na miejskie inwestycje z funduszy transgranicznych, krajowych i unijnych. To rekord w historii miasta. Pod tym względem jesteśmy w grupie liderów
województwa lubuskiego. W sferze społecznej wzrost partycypacji różnych środowisk w sprawy miasta np. poprzez Miejską Radę Seniorów, Społeczną Radę Przedsiębiorców, żarski Sektor 3. Otworzę
również drzwi w tym zakresie dla dzieci i młodzieży.

POŁOWA KADENCJI MINĘŁA
Których punktów Pani programu przez ten rok nie udało się wprowadzić w życie
i kiedy zamierza je Pani zrealizować?
Miałam nadzieję, że w 2016 r. rozpoczną się prace związane z regulacją rzeki Żarki. Dla naszego miasta to istotna sprawa w związku z zalewaniem części terenów w czasie większych opadów deszczu. Nastąpiła poprawa w tym względzie po przebudowie ul. Żagańskiej, ale regulacja
rzeki to skuteczniejsze zabezpieczenie. Niestety brak porozumienia między Lubuskim Zarządem
Melioracji i Urządzeń Wodnych, a niektórymi właścicielami gruntów przy rzece uniemożliwia sfinalizowanie tej inwestycji.
Czy w chwili obecnej Pani zdaniem urząd jest przyjazny dla mieszkańców?
Staramy się, aby każdy mieszkaniec był kompetentnie i w dobrej atmosferze obsłużony. Nad tą
kwestią należy ciągle pracować. Jakość usług musi być w sposób systematyczny doskonalona
i sprawdzana. Biorąc pod uwagę tegoroczne wyniki badań ankietowych i rozmowy z mieszkańcami,
sądzę, że jest postęp.
Jak Pani ocenia współpracę ze Starostwem Powiatowym?
Miasto i powiat to odrębne i niezależne Jednostki Samorządu Terytorialnego. Współpraca układa się
dobrze, mimo różnych spojrzeń na problemy, które dotyczą miasta, a są zadaniem powiatu. Szukam
zawsze kompromisu.
Jak Pani ocenia sytuację finansową miasta?
Czy możliwa jest realizacja śmiałych dużych inwestycji?
W 2017 r. wprowadzamy miasto w dobrej kondycji finansowej. Wstępne podsumowania minionego
roku to: obniżenie deficytu miasta o ponad 9 milionów i jego zadłużenia o ponad 10%. Śmiało możemy
realizować inwestycje, które w 2017 r. zostały zaplanowane na kwotę ponad 10 milionów zł wyższą
niż w 2016.
Które z planowanych przedsięwzięć uważa Pani za priorytetowe i dlaczego?
Inwestycje, na które zdobyliśmy pieniądze zewnętrze. Są to duże wielomilionowe przedsięwzięcia
np. przebudowa ul. Okrzei, Zielonogórskiej, uzbrojenie strefy przemysłowej, budowa pięciu wjazdów
do miasta, budowa stadionu lekkoatletycznego na Syrenie, rewitalizacja pozostałej części parku przy
ul. Jana Pawła II.
Czy coś nas zaskoczy w 2017?
Mam nadzieję, że wszystkie małe i duże inwestycje, a także różnego typu przedsięwzięcia
kulturalne, które gromadzą coraz większą liczbę mieszkańców.
Mamy początek nowego roku, a skoro zaczęliśmy rozmowę o inwestycjach,
to może pokusi się Pani o kilka zdań na ich temat w kontekście roku 2017?
Na inwestycje w 2017 r. zaplanowaliśmy ponad 31 milionów zł. Wszystkie duże przedsięwzięcia są
z udziałem środków zewnętrznych. Liczę na to, że postępowania przetargowe wyłonią dobrych wykonawców, bo od tego zależy jakość prac, jak i tempo wykonywanych robót.
Mieszkańcy oczekują nie tylko inwestycji, ale również organizacji wolnego czasu.
Jak będzie wyglądał kalendarz imprez w roku bieżącym? Jakieś niespodzianki?
W tym roku podobnie jak w poprzednim, kalendarz imprez będzie bogaty. Spełnimy oczekiwania mieszkańców co do występów gwiazd w czasie Dni Żar, ale teraz nie zdradzę konkretów.
W związku z 250. rocznicą śmierci Georga Philippa Telemanna zaprosimy do udziału w nietuzinkowych wydarzeniach.
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Aktualności z Miasta

wystawa malarstwa Jana Kantego Pawluśkiewicza
20 stycznia 2017, została otwarta wystawa malarstwa Jana Kantego Pawluśkiewicza. Jest to
najważniejsze wydarzenie artystyczne tego roku w Salonie Wystaw Artystycznych Żarskiego Domu Kultury. Zapraszamy do odwiedzania wystawy od wtorku do piątku w godzinach
10.00 – 17.00, w sobotę od 10.00 do 14.00 . W poniedziałki SWA jest nieczynny.

Laureatem w kategorii FIRMA ROKU 2016
zostało Przedsiębiorstwo Budowlane Janbud Sp.zo.o.
Laureatem w kategorii MECENAS SPORTU 2016
została firma AK ANATOL Anatol Kałasznikow
Laureatem kategorii PRODUKT ROKU 2016
została firma BWH Electric Wiesław Skotnicki (Carbosmar)
Laureatem w kategorii WYDARZENIE GOSPODARCZE ROKU 2016
została firma Apress Paweł Sinkiewicz.
Gratulujemy nominowanym i laureatom.

PODSUMOWANIE OGÓLNOPOLSKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY
Coroczna gala podsumowująca ogólnopolskie współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży odbyła się w środę 21 grudnia 2016 r. na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie. Podczas uroczystości wręczono
nagrody dla najlepszych lubuskich trenerów, zawodników, klubów sportowych oraz gmin,
którzy zostali wyłonieni m. in. na podstawie punktów zdobywanych w ramach tzw. Systemu
Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży. Gospodarzami uroczystości byli Urząd
Marszałkowski w Zielonej Górze, WOSiR Drzonków oraz Lubuska Federacja Sportu.
W ogólnej klasyfikacji Województwo Lubuskie znajduje się na 12 pozycji z dorobkiem
5.597,91 punktów. W gronie najlepszych znalazła się Gmina Żary o statusie miejskim
zajmując 3 miejsce w województwie, a statuetkę w imieniu Pani Burmistrz DANUTY
MADEJ odebrał wiceburmistrz OLAF NAPIÓRKOWSKI.
W kategorii klubów następujące żarskie kluby zdobyły punkty do rankingu:
1. 203 pkt. MLKS „Agros” Żary, a pamiątkowy puchar za zajęcie 8. miejsca w województwie
i 113. w Polsce w klasyfikacji klubowej,
2. 55,69 pkt. UKS „Chromik” Żary na 23. miejscu w województwie i 720. miejscu w Polsce,
3. 42 pkt. ŻKSz Żary – 28. miejsce w województwie i 931. w Polsce,
4. 19 pkt. ŻKSW Żary – 59. miejsce w województwie i 1574. w Polsce,
5. 9 pkt. UKS „Piramida” Żary – 89. miejsce województwie i 2285. w Polsce,
6. 6 pkt. UKS „Promień” Żary – 97. miejsce w województwie i 2625. w Polsce,
7. 2 pkt. KS Żary „Runners Team” – 113. miejsce w województwie i 3136. w Polsce.
Wśród wyróżnionych zawodników był JAKUB MAJDAŃSKI MLKS „Agros” Żary
Wyróżnieni trenerzy to:
1. BOGDAN KĘPIŃSKI MLKS „Agros” Żary
2. RYSZARD DYNOWSKI MLKS „Agros” Żary
3. TOMASZ SOBCZAK UKS „Chromik” Żary
Gratulacje i podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do bardzo dobrych wyników
żarskich sportowców.

PUCHAR POLSKI FINAŁ 28-29.12.2016 KRAKÓW
Drużyna Seniorów UKS Chromik Żary po świetnych występach w eliminacjach
Pucharu Polski i ogromnym sukcesie, jakim był awans do Final Four przegrała
dwa mecze w Krakowie i ostatecznie zajęła 4 miejsce.
PIERWSZY MECZ PÓŁFINAŁ 28.12.2016 KRAKÓW
W pierwszym półfinale Pucharu Polski PZKOSZ UKS Chromik przegrał z zespołem Polkąty Maximus
Kąty Wrocławskie 53-67. Zawodnicy Chromika wyszli na pierwszą kwartę mocno zdeprymowani, co zaowocowało wysokim prowadzeniem przeciwników 26-10. Z każdą minutą grali jednak lepiej i mecz stał
się bardziej wyrównany. W ostatniej kwarcie doszli do 6 pkt. Ogromne podziękowania dla zawodników
za walkę i postawę na boisku.
Pkt: R. Barcz 10, M. Małachowski 17, M. Rusiński 9, D. Kalinowski 6, M. Fedoruk 5, D. Konratowicz 3,
K. Kamiński 3, Sitko 0, Mróz 0, Nowicki 0, Karpiński 0, Polewiak 0
MVP drużyny - Mariusz Małachowski
Trenerzy: Łukasz Rubczyński i Tomasz Sobczak; Fizjoerapeuta - Michał Drzewiński; Manager - Tomasz
Ostrowski
MECZ O III MIEJSCE 29.12.2016
Puchar Polski PZKosz
UKS Chromik Żary -Stomil Olsztyn 58:68
MVP Radosław Barcz
Chromik ostatecznie zajmuje czwarte miejsce. Ale wraca do Żar z podniesioną głową!!!
Chromik walczył cały mecz ambitnie, jednak znów porażka w pierwszych dwóch kwartach zadecydowała o końcowym wyniku. Podziękowania dla trenerów i zawodników, bo być w Finale to ogromny
sukces drużyny żarskiej. Serdeczne podziękowania dla kibiców, którzy przyjechali i dopingowali nas
w Krakowie oraz dla wszystkich, którzy trzymali za nas kciuki! SERDECZNE DZIĘKI!!!
Podziękowania dla Drukarni Chroma i dla Urzędu Miasta za pomoc w wyjeździe na Finał
Trenerzy: Łukasz Rubczyński, Tomasz Sobczak, Marcin Radomski
Manager: Tomasz Ostrowski
Fizjoterapeuta: Michał Drzewiński
Karpiński 0, Polewiak 0, Sitko 2, Mróz 0, Barcz 9, Małachowski 11, Kondratowicz 10, Kalinowski 11,
Nowicki 0, Rusiński 11, Kamiński 2, Fedoruk 2

INWESTYCJE W ŻARACH

INWESTYCJE W ŻARACH

W Zespole SzkolnoPrzedszkolnym
z oddziałami
Integracyjnymi
w Żarach
wyremontowane
zostały korytarze,
wymieniona podłoga
oraz okna.

Nowe łazienki dla dzieci
w Miejskim Żłobku nr 3 w Żarach.

Zmiana lokalizacji dwóch wiat
rekreacyjnych. Jedna stanęła przy basenie
miejskim, druga na stadionie Syrena.

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

sekcjE plastycznE ŻDK
Do „świata spod tęczy malowanego nieskrępowaną radością”, zapraszają członkowie sekcji
plastycznych ŻDK. Liczba osób zmienia się co roku, lecz nie spada poniżej 50 „kreatywnie
zakręconych” od 6 do 60 roku życia. Każdy rozwija tu swoje umiejętności artystyczne, wyobraźnię i zdolności manualne. Poznaje różne techniki z zakresu rysunku, malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego. Najmłodsi artyści wchodzą w świat sztuki poprzez zabawy
plastyczne, młodzież - dzięki żmudnym ćwiczeniom doskonalącym warsztat. Dorośli mają
możliwość realizacji swoich niespełnionych wcześniej pasji. Efekty całorocznej pracy sekcji
dziecięcych można obejrzeć na wystawach organizowanych cyklicznie w czerwcu każdego
roku. Młodzież i dorośli eksponują swój dorobek na wystawach indywidualnych. W czasie
ferii zimowych i letnich współpracujemy z sekcjami tańca ŻDK. Kostiumy zaprojektowane
i wykonane przez dzieci podczas warsztatów plastycznych, wykorzystywane są w spektaklach tanecznych. Co roku, w miarę możliwości, wzbogacamy ofertę o nowe techniki i formy
zajęć. Tak będzie i w tym roku...
Zapraszamy więc małych i dużych pasjonatów kolorowego szaleństwa do wstępowania
w nasze szeregi. Czekamy na was w ŻDK przy ulicy Wrocławskiej 7 oraz w filii ŻDK „Kunice”.
Zapraszamy do udziału w zajęciach sekcji plastycznych
W poniedziałki filia ŻDK Kunice dzieci od 7 do 13 lat w godzinach od 15.00-18.00
We wtorki ŻDK ul.Wrocławska 7 dzieci od 7 do 9 lat w godzinach od 15.30-17.00
W środy ŻDK ul.Wrocławska 7 młodzież od 14 do 18 lat w godzinach od 15.00-19.00
W czwartki ŻDK ul.Wrocławska 7 dzieci od 10 do 13 lat w godzinach od 15.30-17.30
W piątki ŻDK ul.Wrocławska 7 dorośli w godzinach od 15.00-19.00

FERIE 2017

w Żarskim
Domu Kultury

30.01-10.02.2017 r.
Sala widowiskowa „Luna” Żarskiego Domu Kultury, ul. Okrzei 35
30.01 - 3.02 – godz. 16.00 – 19.00 Projekt Teatrów Tańca ŻDK – warsztaty tańca współczesnego
– praca nad spektaklem „Otwarte okno” na podstawie powieści Jamesa Matthew
Barrie „Piotruś Pan” - prowadzenie Bożena Wróbel
31.01 – godz. 11.00 „Inna Bajka”- spektakl w wykonaniu Teatru Rozrywki „Trójkąt”
– godz. 12.00 „Cuda z cukru” – warsztaty cukiernicze dla dzieci
2.02 – godz. 10.00 - 13.00 Warsztaty robotyki prowadzone przez animatorów KLOCKOTEKI
3.02 – godz. 18.00 „Otwarte okno” – powarsztatowy spektakl Teatrów Tańca ŻDK
- reżyseria i choreografia Bożena Wróbel
6.02 – godz. 10.00 - „Tymoteusz i Psiuńcio” – spektakl Teatru Lalek „Pleciuga”
– godz. 12.00 - „Tymoteusz i Psiuńcio” – spektakl Teatru Lalek „Pleciuga”
7.02 – godz. 11.00 - 13.00 – KLAUNADA – warsztaty prowadzone przez Klauna „O jejku”
8.02 – godz. 11.00 - 13.00 – Warsztaty Fireshow i Visualshow w wykonaniu grupy Sarovia Art
10.02 – godz. 18.00 - Zenon Laskowik – Spotkanie Kolesiów – program kabaretowy

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

30 - 10.02.2017 – godz. 10.00-13.00
30.01 – scrabooking, zabawy integracyjne, zajęcia komputerowe w e-pracowni
31.01 – warsztaty decoupage, zabawy parateatralne, zajęcia komputerowe w e-pracowni
01.02 – „Cuda z cukru” – warsztaty cukiernicze dla dzieci
- filcowanie na sucho i mokro, zabawy integracyjne, zajęcia komputerowe w e-pracowni
02.02 – warsztaty Fireshow i Visualshow w wykonaniu grupy Sarovia Art
03.02 – warsztaty robotyki prowadzone przez animatorów KLOCKOTEKI
06.02 – warsztaty tańca jazzowego, zabawy integracyjne, zajęcia komputerowe w e-pracowni
07.02 – warsztaty tańca jazzowego, zabawy teatralne, zajęcia komputerowe w e-pracowni
08.02 – KLAUNADA – warsztaty prowadzone przez Klauna „O jejku”
- warsztaty tańca jazzowego, zabawy integracyjne, teatrzyk-kamishibai,
zajęcia komputerowe w e-pracowni
09.02 – teatrzyk-kamishibai, zajęcia komputerowe w e-pracowni
10.02 – Bal przebierańców

15 stycznia 2017
tRadycyjnie, po raz 25.
grała Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy.

Ostateczna kwota pieniędzy zebranych podczas ﬁnału WOŚP w Żarach:
75.024,20 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia cztery złote i dwadzieścia groszy)
576,46 € ( pięćset siedemdziesiąt sześć euro i czterdzieści sześć centów)
oraz inne waluty (dolary, korony, itp ) i złoty krzyżyk przekazane do banku, w tym:
• licytacje w Rynku – 4.760 złotych • licytacje w Kunicach – 6.410 złotych
Dziękujemy wolontariuszom i sponsorom 25 finału WOŚP.
szef sztabu 25. finału WOŚP
Roman Krzywotulski

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

FERIE 2017
Oddział dla Dzieci MBP Żary serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat
na Ferie pod hasłem „Nie tylko o Pippi”, realizowane w terminie 30.01.2017 r. do
10.02.2017 r., od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 12.00.
•

•

•

Ferie w Oddziale dla Dzieci MBP Żary poświęcone są twórczości Astrid Lindgren
z okazji 110. rocznicy urodzin autorki. W czasie dwutygodniowej przerwy zimowej
proponujemy najmłodszym mieszkańcom naszego miasta cykl zajęć związanych
z bohaterami książek tej znakomitej szwedzkiej pisarki. W planie: głośne czytanie, zajęcia plastyczne, komputerowe, kulinarne, literackie, gry i zabawy związane
z hasłem tegorocznych ferii.
Przez dwa tygodnie trwać będą dwa konkursy, których rozstrzygnięcie nastąpi
w ostatnim dniu ferii tj. Mój ulubiony bohater – konkurs plastyczny polegający
na stworzenie dowolnymi technikami plastycznymi portretu ulubionego bohatera
książek A. Lindgren, z wykorzystaniem różnych materiałów plastycznych i nie tylko.
Mile widziany udział rodziców. Prace należy dostarczyć do Oddziału dla Dzieci do
9 lutego.
Superaktywny uczestnik Ferii w Bibliotece 2017 –zostanie nim osoba uczestnicząca w zajęciach, aktywna, sumienna, grzeczna i koleżeńska.

Szczegółowe informacje na stronie:
http://www.mbp.zary.pl/, https://www.facebook.com/mbpzary

ACADEMICA
MBP Żary, jako 5 w województwie lubuskim
biblioteka, przystąpiła do projektu ACADEMICA, czyli cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych.
Dzięki zainstalowanemu w naszej Czytelni
Ogólnej terminalowi zsynchronizowanemu
z serwerami Biblioteki Narodowej nasi Czytelnicy mają możliwość dostępu do ponad
pół miliona pełnotekstowych publikacji –
monografii, podręczników, skryptów, artykułów oraz całych numerów czasopism.

Z systemu może skorzystać każdy czytelnik
posiadający kartę biblioteczną w MBP Żary.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Kontakt pod nr tel. 68 374 37 36 wew. 33.
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WARSZTATY MAŁEJ GRAFIKI
13.01.2017 w Galerii Kolebka otwarta została wystawa pt. Grafiki uczniów
Szkoły Podstawowej nr 1
w Żarach. Oprócz tego inicjator wystawy – pan Andrzej
Woźniak – zorganizował
dla dzieci warsztaty małej
grafiki. Uczestniczyli w nich
uczniowie kl. IV b z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
z Oddziałami Integracyjnymi. Zapraszamy do obejrzenia prac w Galerii Kolebka
w godzinach otwarcia Biblioteki.
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CZYTAK PLUS
Biblioteka przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki
mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016” realizowanego
przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym „Larix”. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dzięki temu otrzymaliśmy nieodpłatnie
urządzenie Czytak Plus, które jest przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące. Posiadamy również
ponad 1200 cyfrowych książek mówionych. Zbiór ten będzie uzupełniany dzięki działalności Stowarzyszenia „Larix.
Dzięki wsparciu Ministra Kultury Czytelnicy
z dysfunkcją wzroku będą mieć łatwiejszy
dostęp do książek nagranych w postaci audiobooków.
Szczegóły w Wypożyczalni Ogólnej MBP

POKAZ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Pracownia Multimedialna MBP rozpoczęła cykl spotkań, na których oprócz lekcji bibliotecznych demonstrowany jest sprzęt dla osób niepełnosprawnych. Zainteresowane szkoły prosimy o kontakt pod nr tel. 068 374 37 36 wew. 44.
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Szkoła Podstawowa nr 1

Wybieram Wodę!
Uczniowie klasy 3c Szkoły Podstawowej nr 1
im. Fryderyka Chopina w Żarach przystąpili do Ogólnopolskiego Projektu „Wybieram
Wodę”. Najpierw uczniowie wykonali plakaty
o konieczności picia wody, o wpływie wody
na zdrowie człowieka i o ochronie wody.
Podczas przerw śródlekcyjnych były zorganizowane stoiska z wodą, przy których
uczniowie częstowali kubkiem wody całą
społeczność uczniowską i pracowników
szkoły. Chętnych nie brakowało!
Mamy nadzieję, że wybór będzie prosty –
wszyscy z chęcią będą pili wodę mineralną!
Koordynator projektu Halina Kulbida-Pietrzak

Mały Mistrz
Szkoła Podstawowa nr1 w Żarach otrzymała tytuł Laureata Konkursu Programu „Mały
Mistrz” 2016. Z rąk Marszałka Województwa Lubuskiego odebraliśmy dyplom i nagrody
rzeczowe. Gratuluję nauczycielom i uczniom!
Honorata Kryszewska- wicedyrektor

Żarski Klub Szachowy
ŻARSKI KLUB SZACHOWY został założony
w 1992 roku. Jest stowarzyszeniem kultury
fizycznej zrzeszonym w Lubuskim Związku
Szachowym oraz Polskim Związku Szachowym.
Klub organizuje turnieje dla dzieci i dorosłych na terenie miasta.
Prowadzimy szkolenia w grupach 4-6 osobowych dla dzieci od 5 roku życia. Szkolenia do poziomu III kategorii szachowej
prowadzone są przez wykwalifikowanych
instruktorów. Zawodnicy od II kategorii
mają możliwość szkoleń z trenerem I klasy (trener polskiej kadry kobiet) - panem
Markiem Matlakiem.
Zawodnicy ŻKS z Żar biorą udział w turniejach na terenie województwa lubuskiego,
w imprezach ogólnopolskich oraz międzynarodowych.
Głównie kładziemy nacisk na uczestnictwo
w turniejach indywidualnych oraz drużynowych z cyklu Mistrzostw Polski Juniorów.
Wśród sukcesów żarskich zawodników
ostatnich lat można wymienić:
Udział w Drużynowych MP – Ekstraliga Juniorów w 2016 r.
Złoty medal w Mistrzostwach Polski w Szachach Błyskawicznych do 18 lat w 2016 r.
– Karol Kucza
Brązowy medal w MP w Szachach Szybkich
do 16 lat w 2016 r. – Oskar Wołoch
Srebrny medal w MP w Szachach Szybkich
do 14 lat w 2015 r. – Oskar Wołoch
Brązowy medal w Mistrzostwach Polski
w Szachach Błyskawicznych do 16 lat
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w 2014 r. – Karol Kucza
Brązowy medal w Mistrzostwach Polski
w Szachach Błyskawicznych do 12 lat
w 2013 r. – Maria Karłyk
Adres klubu:
Żarski Klub Szachowy
ul. Górnośląska 26, Żary
prezes klubu: Agnieszka Sowa
tel. 88727 86 85, mail: dancig@interia.pl

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

FERIE NA OBIEKCIE „SYRENA” I ORLIKACH
STADION „SYRENA”
OD PONIEDZIAŁKU DO PIATKU W GODZINACH:
12.00 -14.00 – GRY I ZABAWY NA ŚNIEGU, ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE, ANIMACJE
W FORMIE ZABAW, WYŚCIGI, TURNIEJE PIŁKARSKIE ITP.
14.00 -15.00 – OGNISKO Z KIEŁBASKAMI

ORLIKI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH
15.30-20.00 – ZAJĘCIA NA ORLIKACH – RÓŻNEGO RODZAJU ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE, PROWADZONE PRZEZ ANIMATORÓW NA OBIKETACH PRZY UL. SIKORSKIEGO,
UL. PADEREWSKIEGO I UL. ZWYCIĘZCÓW. ZAJĘCIA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH WG
HARMONOGRAMU USTALONEGO Z ANIMATOREM.
SOBOTY I NIEDZIELE – ORLIKI CZYNNE OD 11.00 DO 19.00
W GODZINACH OD 12.00 DO 15.00 – GRY I ZABAWY DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I RODZINNE
TURNIEJE PIŁKARSKIE
W GODZINACH OD 15.00 DO 19.00 – ANIMACJE SPORTOWO-REKREACYJNE. ZAJĘCIA GRUP
ZORGANIZOWANYCH ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM USTALONYM PRZEZ ANIMATORA
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FERIE 2017 NA PŁYWALNI „WODNIK”
DATA
30.01.2017
Poniedziałek
31.01.2017
Wtorek
02.02.2017
Czwartek

03.02.2017
Piątek

06.02.2017
Poniedziałek

07.02.2017
Wtorek

09.02.2017
Czwartek

10.02.2017
Piątek

GODZ.

NAZWA ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH

12.00 – 14.00

Doskonalenie nauki pływania,
Konkursy skoków do wody,
Gry i zabawy rekreacyjne w wodzie,
Mini zawody w wodzie

12.00 – 14.00

Nurkowanie w sprzęcie nurkowym oraz egzamin na kartę pływacką dla wszystkich chętnych

19.00 – 20.00

Otwarte treningi WOPR (możliwość udziału)

12.00 – 14.00

Doskonalenie nauki pływania,
Konkursy skoków do wody,
Gry i zabawy rekreacyjne w wodzie,
Mini zawody w wodzie

12.00 – 14.00

Nurkowanie w sprzęcie nurkowym oraz egzamin na kartę pływacka dla wszystkich chętnych

19.00 – 20.00

Otwarte treningi WOPR (możliwość udziału)

12.00 – 14.00

Doskonalenie nauki pływania,
Konkursy skoków do wody,
Gry i zabawy rekreacyjne w wodzie,
Mini zawody w wodzie

12.00 – 14.00

Nurkowanie w sprzęcie nurkowym oraz egzamin na kartę pływacką dla wszystkich chętnych

19.00 – 20.00

Otwarte treningi WOPR (możliwość udziału)

12.00 – 14.00

Doskonalenie nauki pływania,
Konkursy skoków do wody,
Gry i zabawy rekreacyjne w wodzie,
Mini zawody w wodzie

12.00 – 14.00

Nurkowanie w sprzęcie nurkowym oraz egzamin na kartę pływacka dla wszystkich chętnych

19.00- 20.00

Otwarte treningi WOPR (możliwość udziału)

PROWADZĄCY ZAJĘCIA - WOPR Żary
DODATKOWO:
W PIĄTKI W GODZINACH OD 12.00 DO 14.00 MOŻLIWOŚĆ BEZPŁATNEGO EGZAMINU
NA KARTĘ PŁYWACKĄ. KOSZTY WYROBIENIA KARTY POKRYJE UM ŻARY

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

warsztat terapii zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach serdecznie zaprasza wszystkie chętne osoby
z terenu powiatu żarskiego, które mają
orzeczoną niezdolność do pracy i otrzymały wskazania do uczestnictwa w terapii
zajęciowej w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności do udziału w zajęciach.
Swoje cele WTZ realizuje przy pomocy
różnego rodzaju form terapii zajęciowej,
w zakresie umiejętności wykonywania
czynności życia codziennego, zaradności
osobistej oraz umiejętności zawodowych
w celu podjęcia zatrudnienia. WTZ jest placówką pobytu dziennego czynną od pon.
do pt., w godz. 7.00-15.00. Zajęcia są bezpłatne i odbywają się na 6 pracowniach:

gospodarstwa domowego, ogrodnictwa,
krawiectwa i haftu, poligraficznej-informatycznej, rękodzieła i stolarskiej. Terapia
dostosowana jest indywidualnie dla każdego uczestnika, jego predyspozycji, zainteresowań i umiejętności.
Wszystkie chętne osoby zapraszamy do
osobistego kontaktu z nami i zapoznania
się z ośrodkiem. Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej www.
mops.zary.pl w zakładce Warsztat Terapii
Zajęciowej lub do kontaktu telefonicznego:
068 475 56 04, kom. 512 367 315. Wnioski
dotyczące przyjęcia dostępne są w naszej
siedzibie przy ul. Bohaterów Getta 19, gdzie
należy się zgłosić wraz z dowodem osobistym i ważnym orzeczeniem.
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DZIENNY DOM WSPARCIA przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach DYSPONUJE
WOLNYMI MIEJSCAMI - ZAPRASZAMY OSOBY CHĘTNE DO UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH
Dzienny Dom Wsparcia jest ośrodkiem
wsparcia przeznaczonym dla mieszkańców
Żar, którzy ze względu na wiek, chorobę lub
niepełnosprawność wymagają częściowej
opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Celem działalności Domu jest pomoc uczestnikom, przeciwdziałanie instytucjonalizacji oraz integracja
ze środowiskiem lokalnym. Dzienny Dom
Wsparcia świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów
polegających na rozwijaniu lub podtrzymywaniu, względnie na nauce umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego
i funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Zajęcia prowadzone są w oparciu o róż-

norodne treningi: trening funkcjonowania
w codziennym życiu, trening umiejętności
spędzania czasu wolnego, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania
problemów, muzykoterapia, terapia ruchowa (rehabilitacja), poradnictwo psychologiczne, opieka pielęgniarki, zajęcia komputerowe, gry, zabawy, zajęcia sportowe oraz
wiele innych atrakcji. Ośrodek zapewnia
dowóz na zajęcia dla osób: z dysfunkcją narządu ruchu niemających innej możliwości
zorganizowania dowozu.
Dzienny Dom Wsparcia otwarty jest
w dni robocze od 7.00 do 15.00. Tel. kontaktowy 68 475 56 08 lub 68 475 56 03

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

Zapowiedzi na luty
„Ferie w Muzeum”
W czasie ferii zimowych Muzeum organizuje zajęcia muzealne i warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży. Zajęcia muzealne
dla grup zorganizowanych odbywają się
w czwartki w godz. 10:00-13:00, dla uczestników indywidualnych w środy i w piątki
w godz. 10:00-13:00.

Grupy zorganizowane prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, w celu podania wieku i liczby osób uczestniczących
w zajęciach oraz wyborze tematu zajęć. Tematy zajęć dopasowujemy do grupy wiekowej uczestników. Lista z tematami zajęć
muzealnych znajduje się na naszej stronie
internetowej www.muzeumzary.pl.

15.02.2017
„Polacy na frontach II wojny światowej. Szlak bojowy II Armii Wojska Polskiego i 1. Korpusu
Pancernego na Łużycach w 1945 roku” - Konkurs Wiedzy Historycznej dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z powiatu żarskiego. Godz. 10:00
16.02.2017
Co to jest muzeum – czyli muzealne inspiracje - zajęcia muzealne dla dzieci i młodzieży.
Na zajęciach uczestnicy dowiedzą się, dlaczego warto zwiedzać muzea, jaką pełnią funkcję
i skąd pochodzą zbiory muzealne. Zajęcia rozpoczynają się zwiedzaniem aktualnych wystaw, a następnie dzieci utrwalają swoje wrażenia w formie pracy plastycznej. Zajęcia zakończą zabawą edukacyjną - odszukanie eksponatu na podstawie fragmentu ilustracji. Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców w godz. 10:00-13:00.
17.02.2017
Rozstrzygnięcie konkursu na wykonanie maski naściennej lub płaskorzeźby do powieszenia
na ścianę (wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej i fb). Rozdanie nagród i wystawa pokonkursowa 23 lutego.
23.02.2017
Dzieje Żar - poznajemy nasze miasto - zajęcia muzealne dla dzieci i młodzieży.
Zwiedzanie ekspozycji muzealnych związanych z historią Żar, połączone z prezentacją multimedialną „Żary na starej pocztówce”. Ponadto przy makiecie Żar, dzieci zobaczą, jak miasto wyglądało w drugiej poł. XVIII w. i jakie zaszły zmiany oraz gdzie znajdują się najważniejsze żarskie zabytki. Zajęcia kończą się warsztatami, na których dzieci rozwiązywać będą
łamigłówki dotyczące naszego miasta, wykonają pejzaż wielkomiejski wyklejany na papierze
oraz zadania polegające na dopasowaniu zabytków na planie miasta, odgadnięciu nazw
żarskich ulic. Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców w godz. 10:00-13:00.
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego
15 stycznia, w ramach 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Muzeum zorganizowało kiermasz Wiedźm – konkursowych kukiełek wykonanych przez młodzież szkolną
i przedszkolaków. Ponadto dla dzieci i rodziców przygotowane były warsztaty plastyczno-rzeźbiarskie m.in. malowanie wagonów, robienie masek karnawałowych, malowanki itp.
oraz kawiarenka dla wolontariuszy. Tego dnia Muzeum było czynne dla zwiedzających od
10:00 do 18:00.

Kino Pionier
ŻARY, ul. Podchorążych 30
tel. 68 374 01 03
www.kino-zary.pl
email:kino@kino-zary.pl

3-6

7

16:00 Sing 2D
18:00 Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej
20:00 Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej
15:00
17:00
19:00
21:00

Sing 2D
Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej
DKF Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie
Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej

8-9

16:00 Sing 2D
18:00 Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej
20:00 Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej

10

16:00 Balerina 2D
18:00 La La Land
20:15 Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej

11

14:00
16:00
18:00
20:15

12-13

14

Popek za życia
Balerina 2D
La La Land
Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej

16:00 Balerina 2D
18:00 La La Land
20:15 Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej
15:00
16:45
19:00
21:15

Balerina 2D
La La Land
DKF Nauczycielka
Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej

15-16

16:00 Balerina 2D
18:00 La La Land
20:15 Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej

17-20

16:30 Ostatni smok świata 2D
18:00 Konwój
20:00 Polandia
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22-23

15:30
17:00
19:00
21:30

Ostatni smok świata 2D
Konwój
DKF Lion. Droga do domu
Polandia

16:30 Ostatni smok świata 2D
18:00 Konwój
20:00 Polandia

24-27

28

W filmie „Konwój” kierujący aresztem
śledczym dyrektor Nowacki (Janusz
Gajos) odnajduje ukrywającego się
przed światem sierżanta Zawadę
(Robert Więckiewicz). Doświadczony
funkcjonariusz wraca do gry i dostaje nowe zadanie – zostaje dowódcą
konwoju, który ma przetransportować bardzo niebezpiecznego więźnia do szpitala psychiatrycznego.
Członkowie jego ekipy to ludzie ze
skomplikowaną przeszłością. Wśród
nich jest także pełen ideałów Feliks
(Tomasz Ziętek), prywatnie mąż córki
Nowackiego (Agnieszka Żulewska),
który nigdy nie powinien był znaleźć
się w więźniarce. Dyrektor więzienia
utraciwszy kontrolę nad konwojem,
rusza w pościg, by naprawić, a może
ukryć niewygodną dla niego prawdę.
Powoli wychodzi na jaw prawdziwy
cel konwoju.
źródło: ﬁlm.onet.pl

16:00 Polandia
18:00 Porady na zdrady
20:00 Porady na zdrady
15:00
17:00
19:00
22:00

Polandia
Porady na zdrady
DKF Toni Erdmann
Porady na zdrady

Burmistrz Miasta Żary

31

zaprasza lokalnych przedsiębiorców i instytucje do zostania Partnerem Karty Dużej Rodziny

Burmistrz Miasta Żary

ZAPRASZA LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJE DO ZOSTANIA PARTNEREM KARTY SENIORA
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