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Z okazji Dnia Kobiet składamy wszystkim Paniom najserdeczniejsze
życzenia, wszelkiej pomyślności, radości oraz spełnienia
najskrytszych marzeń.
Życzymy, żeby szczęście towarzyszyło Wam nie tylko w tym pięknym dniu,
ale przez cały rok, a każdy kolejny dzień był Waszym świętem.
Olaf Napiórkowski
Wiceburmistrz
Miasta Żary

Patryk Faliński
Wiceburmistrz
Miasta Żary

Marian Popławski
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żarach

www.facebook.com/urzad.miejskizary

2016 – rok dobrych

Budowa wielofunkcyjnego
kompleksu rekreacyjnego
przy ul. Źródlanej
– koszt inwestycji
około 14,1 miliona złotych.

inwestycji w Żarach

Ekologiczny plac zabaw na terenie
kompleksu rekreacyjnego
przy ul. Źródlanej – koszt inwestycji
ponad 100 tysięcy złotych.

Przebudowa drogi
ul. Źródlanej wraz
z infrastrukturą techniczną
– koszt inwestycji
około 1,1 miliona złotych.

Remont chodników ul. Głogowska
– koszt inwestycji ponad
87 tysięcy złotych.

Pytacie o powietrze w Żarach?
Urząd Miejski w Żarach odpowiada!
1. 1. Dlaczego Straż Miejska nie kontroluje Kronopolu?
Wykonywanie zadań z zakresu prowadzenia kontroli podmiotów wprowadzających gazy lub pyły
do powietrza jest przeprowadzane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Inspektorat przeprowadza kontrole w zakresie przestrzegania obowiązków dotyczących emisji gazów
lub pyłów do powietrza określonych w decyzjach administracyjnych.
Czy Straż Miejska może kontrolować indywidualnych mieszkańców i jak to robi?
Straż Miejska w Żarach przeprowadza kontrole indywidualnych nieruchomości, zgodnie z wydanym upoważnieniem wynikającym z Art. 379 i art. 380 Prawa ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62
poz. 627 z późn. zm.).Funkcjonariusze wykonujący kontrolę zostali upoważnieni do:
a. wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości,
obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6
do 22 – na pozostały teren;
b. przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
c. żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
d. żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli;
e. występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska.
2. Co miasto zrobiło i robi w kwestii ochrony żarskiego powietrza?
Urząd Miejski w Żarach realizuje szereg działań naprawczych przewidzianych w Programie Ochrony Powietrza dla strefy lubuskiej przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24
marca 2014 r. Do najważniejszych z nich należą: modernizacja i remonty dróg, oczyszczenie dróg,
rozbudowa spójnej sieci ścieżek rowerowych, przyłączanie obiektów użyteczności publicznej do
miejskiej sieci ciepłowniczej, termomodernizacja.
W tym roku wprowadzamy program udzielania dotacji na wymianę ogrzewania.
Prowadzona jest również edukacja mieszkańców w tym zakresie.
3. Czy Straż Miejska przeprowadza kontrole w domach i mieszkaniach, czym ludzie palą
w piecach?
Kontrole strażników miejskich wynikają zazwyczaj z informacji przekazanych przez sąsiadów lub
z obserwacji „podejrzanych posesji”. Jeśli strażnicy będąc na patrolu zauważą gęsty, ciemny lub
innej barwy charakterystyczny dym z komina albo czasem nieprzyjemny, duszący zapach wskazujący na spalanie substancji zabronionych, to podejmują interwencję i przeprowadzają kontrolę. Nie jest ważne, czy będzie to dom prywatny, czy np. warsztat samochodowy.
W bieżącym roku przeprowadzono kilkadziesiąt kontroli. W efekcie kilka osób ukarano karą
grzywny w postaci mandatu na kwotę 650 zł.
4. Na jakim etapie jest program dopłaty do wymiany pieców przygotowany przez Urząd
Miejski w Żarach?
Program udzielania dotacji celowej na wsparcie finansowania kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z celami grzewczymi obiektów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Żary o statusie miejskim,
przyjęty Uchwałą Nr XVII/28/17 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 stycznia 2017r., jest na etapie
weryfikacji formalno-prawnej dokonywanej przez Lubuski Urząd Wojewódzki oraz Regionalną
Izbę Obrachunkową.
5. Co robimy, żeby ostrzegać mieszkańców w związku z zanieczyszczeniem powietrza?
Urząd Miejski w Żarach udostępnia w witrynie na monitorze w Salonie Wystaw na deptaku tablicę z danymi pomiarowymi z żarskiej stacji monitoringu powietrza. Na stronie www.zary.pl
umieszczono zakładkę po prawej stronie POMIARY_POWIETRZA. Tam można sprawdzić aktualne
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wyniki. Po wejściu na podstronę System Monitoringu Jakości Powietrza zostajemy przekierowani
na stronę WIOŚ Zielona Góra. Przesuwając wskaźnik na dół strony docieramy do tabeli z aktualnymi danymi pomiarowymi.
W przypadku ogłoszenia dla miejscowości Żary ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania lub alarmowego, komunikat zostanie przekazany mieszkańcom miasta Żary w sposób
zwyczajowo przyjęty (poprzez umieszczenie informacji na stronach internetowych oraz przekazanie informacji do mediów). Jednocześnie urząd przekazuje dodatkowe informacje o wskazanym
ograniczeniu długotrwałego przebywania podopiecznych na otwartej przestrzeni w celu uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń dla dyrektorów placówek opiekuńczych,
żłobków, przedszkoli, placówek pomocy społecznej.
6. Jakie są wyniki badań powietrza (PM 10) dla Żar w porównaniu z innymi miejscowościami
w województwie?
DANE POMIAROWE PYŁU PM10 - STYCZEŃ 2017
DATA

WSCHOWA

ŻARY

GORZÓW
WLKP.
34

SULĘCIN

DANE POMIAROWE PYŁU PM10 - LUTY 2017

01.01

36

43

ZIELONA
GÓRA
32

DATA

WSCHOWA

ŻARY

38

01.02

83

102

ZIELONA
GÓRA
73

02.01

30

34

26

19

32

02.02

79

90

73

GORZÓW
WLKP.
118

SULĘCIN

93

71

88

03.01

12

38

11

13

16

03.02

85

71

-

74

76

04.01

10

22

13

8

-

04.02

69

76

62

66

54

05.01

27

9

16

11

-

05.02

61

66

45

57

54

06.01

66

30

-

36

38

06.02

69

68

45

33

48

07.01

58

36

-

31

30

07.02

62

57

42

39

49

08.01

80

62

-

71

43

08.02

50

53

39

46

51

09.01

73

49

-

74

49

09.02

68

73

59

61

67

10.01

80

41

70

70

51

11.01

41

34

48

55

41

12.01

-

44

-

20

27

10.02
11.02
12.02

80
64
69

82
68
78

82
64
61

71
54
52

79
55
61

13.01

-

14

13

18

18

13.02

76

89

73

71

88

14.01

26

27

28

28

42

14.02

159

144

107

166

102

15.01

19

28

23

14

26

15.02

230

158

79

163

54

16.01

76

14

30

20

44

16.02

132

65

58

112

70

17.01

66

33

27

39

51

17.02

59

52

40

41

42

18.01

42

54

40

53

41

18.02

31

18

17

21

34

29

25

22

29

34

19.01

63

52

54

38

47

19.02

20.01

45

55

31

46

50

20.02

21.01

42

43

36

55

36

21.02

22.01

77

131

62

56

69

22.02

23.01

129

114

78

80

-

23.02

24.01

53

46

48

46

-

24.02

25.01

70

56

47

54

63

25.02

26.01

67

82

51

52

78

26.02

27.01

141

106

93

93

86

27.02

28.01

123

78

86

136

82

28.02

47

Wartość
średnia

Wartość
średnia

60

50

44

49

poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10
(24 godzinny)

50 µq/m2

poziom informowania pyłu zawieszonego PM10
(24 godzinny)

200 µq/m2

poziom alarmowy pyłu zawieszonego PM10 (24
godzinny)

300 µq/m2
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7. Gdzie są stacje monitoringu powietrza w województwie lubuskim?

Na terenie województwa lubuskiego zlokalizowanych jest 6 stacji pomiarowych: w Żarach,
Wschowie, Gorzowie Wlkp., Zielonej Górze, Sulęcinie oraz Smolarach Bytnickich.
8.

Jak wygląda edukacja w szkołach w sprawie zanieczyszczenia powietrza?
Miejskie placówki oświatowe prowadzą działania edukacyjno-informacyjne dotyczące szkodliwości
zanieczyszczeń powietrza skierowane do dzieci i młodzieży (Gimnazjum nr 2, Szkoła Podstawowa nr
8, Miejskie Przedszkole nr 10, Miejskie Przedszkole nr 3 oraz Zespół Szkolno–Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach). Działania obejmowały: lekcje, pogadanki, warsztaty, festyny rodzinne,
projekty ekologiczne i profilaktyczne we współpracy z podmiotami zewnętrznymi (np. nadleśnictwo,
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żarach).

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

Pomoc Żywnościowa
Od 01.2017 r. obowiązują nowe kryteria uprawniające do otrzymania żywności w ramach
FEAD Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach informuje, że na podstawie „Wytycznych
IZ dla Podprogramu 2016” z dnia 28 grudnia 2016 r., od 1 stycznia 2017 r. zostają
wprowadzone zmiany do FEAD Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
Nowe Wytyczne wprowadzają zmianę w kwalifikowaniu osób potrzebujących, zgodnie
z którą ulega podwyższeniu kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy
żywnościowej w ramach Programu.
Podwyższone kwoty w ramach Podprogramu 2016 wynosić będą 1 268 zł dla osoby
samotnie gospodarującej oraz 1 028 zł dla osoby w rodzinie, co stanowi 200 % kryterium
dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.
Osoby chcące skorzystać z pomocy w formie paczek żywnościowych proszone są
o zgłaszanie się do pracowników socjalnych w swoich rejonach, celem uzyskania
stosownego skierowania, uprawniającego do odbioru paczek, których dystrybutorem
jest Caritas.
Osoby, które z rożnych przyczyn nie chcą skorzystać z pomocy Caritas, mogą zgłosić ten
fakt pracownikowi socjalnemu i skorzystać z tej samej pomocy, której dystrybutorem
jest również Polski Komitet Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

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

Miasto Żary wspiera organizacje pozarządowe. Konkurs ofert.
Burmistrz Miasta Żary Danuta Madej ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie
realizacji zadań Gminy Żary o statusie miejskim w 2017 roku w zakresie:
1.1 Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
a. upowszechnianie, promocja w kraju i za granicą lokalnej twórczości
oraz wykonawstwa artystycznego,
b. działalność na rzecz upamiętniania historii regionu poprzez wspieranie
różnych form edukacji historycznej, działalności na rzecz tradycji regionalnej,
1.2 Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami:
a. organizowanie i udział w spotkaniach w celu wymiany doświadczeń między
mieszkańcami, organizacjami innych państw w szczególności gmin partnerskich,
b. wspieranie działań kulturalnych, sportowych i edukacyjnych mieszkańców
gminy przy partnerstwie zagranicznym,
1.3 W zakresie turystyki i krajoznawstwa:
a. promocja i wsparcie różnych odmian i form turystyki,
b. organizacja imprez turystycznych dotyczących zdrowego stylu życia,
1.4. W zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:
a. integracja osób w wieku emerytalnym.
Oferty należy składać do dnia 07.03.2017 r. w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego
w Żarach, Rynek 1-5 do godz. 15.30.
Więcej informacji znajduje się na stronach: www.bip.zary.pl w zakładce „Konkursy ofert”,
www.zary.pl w zakładce „organizacje pozarządowe” oraz na stronie www.sektor3.zary.pl.
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Żarskie Forum Dzieci i Młodzieży
Z inicjatywy Burmistrz Miasta Żary - Danuty Madej zostało powołane Żarskie Forum
Dzieci i Młodzieży, którego głównym celem jest upowszechnianie idei samorządowych
wśród dzieci i młodzieży oraz działalność na rzecz lokalnej społeczności. Forum składa
się z przedstawicieli żarskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Dnia 22 lutego
2017 r. odbyła się uroczysta inauguracja Żarskiego Forum Dzieci i Młodzieży, podczas
której Pani Burmistrz wręczyła obecnym kandydatom akty powołania.
Na pierwszym posiedzeniu wybrano Zarząd:
1. Bartosz Matusewicz- Przewodniczący (uczeń Katolickiego Gimnazjum w Żarach)
2. Kacper Ćwiertnia- Wiceprzewodniczący (uczeń Gimnazjum Nr 1 w Żarach)
3. Julia Żabska- Sekretarz (uczennica Społecznego Gimnazjum w Żarach)

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

NA POCZĄTKU BYŁA PIPPI, CZYLI O FERIACH W MBP
Od 30.01 do 10.02.2017 r. trwały ferie
w MBP. W tym roku tematem przewodnim
była twórczość Astrid Lindgren. A wszystko
to z okazji 110. rocznicy urodzin autorki.
Co zaproponowaliśmy najmłodszym użytkownikom Biblioteki w tym roku? Oczywiście głośne czytanie każdego dnia, bo
przecież po to przychodzimy do biblioteki.
A oprócz czytania – gry i zabawy, wycieczki,
konkursy, zajęcia w grupach oraz zajęcia
w Pracowni Multimedialnej. Było naprawdę fantastycznie, szczególnie, że i pogoda
iście zimowa nam dopisała. Ale dość tej
autoreklamy - fotorelacja mówi sama za
siebie. Zapraszamy na nasz facebook oraz
stronę www.mbp.zary.pl.
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KOTA
17 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kota. Z tej okazji Oddział dla Dzieci MBP
zorganizował spotkanie z dziećmi w Księgarni ABC. Dzieci z przedszkola eNCe-peNCe
wysłuchały bajki Zofii Sosnkowskiej „Przygody kota Bibelota”. Robiły też pacynki-kotki.
Na temat kotów mieszkających w księgarni opowiadała pani Jolanta Pihulak, której serdecznie dziękujemy za poświęcony nam czas.

Obierz kurs na języki obce. Przyjdź do biblioteki!
Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach
oferuje darmową naukę pięciu języków
obcych: angielskiego (w tym angielskiego biznesowego), niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego. Każdy użytkownik może uzyskać bezpłatny
dostęp do e-learningowych kursów
przeznaczonych dla dorosłych, a także
dla dzieci od 10 roku życia.
Kursy są dostępne na multimedialnej
platformie https://lerni.us/. Składają się z
filmów, dialogów, fotolekcji, kącików gramatycznych, modułów nauki słówek czy
sprawdzających poprawność wymowy.
Metoda nauczania opiera się na naturalnych procesach poznawczych. Wykorzystuje tak zwaną immersję językową, czyli
całkowite zanurzenie w języku, dzięki któremu w szybkim tempie można opanować
wybrany język, a efekty widoczne są już po
kilku sesjach nauki.
Biblioteka oferuje dostęp do kursów dzięki udziałowi w projekcie „Kurs na języki
obce”. Jest to nowy program firmy Funme-

dia realizowany we współpracy z Fundacją
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
ZAPRASZAMY DO PRACOWNI
MULTIMEDIALNEJ MBP
Więcej informacji:
www.mbp.zary.pl
www.facebook.com/mbpzary

MOTYLE – Dzień Kobiet w MBP
Bez czippendalesów, bez sztucznych ogni,
za to bardzo subtelnie i z odrobiną polotu będziemy obchodzić Dzień Kobiet
w MBP. Już teraz zapraszamy wszystkie
panie i dziewczęta na pokaz wizażu i fryzur. Wszystko w tonacji rozważna i romantyczna jak przystało na rok Jane Austen.
10 marca (piątek) dwa spotkania o godz.
11.00 oraz o 17.00
możliwość nauki makijażu, profesjonalnie,
od podstaw oraz pokaz ciekawych fryzur.
Wstęp wolny!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO CZYTELNI
OGÓLNEJ (parter)
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA FACEBOOKU I STRONIE WWW

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

Sekcja Muzyczna ŻDK
W sekcji muzycznej ŻDK działają zespoły
grające różną muzykę, choć zdecydowanie dominuje szeroko pojęty rock. Granie
w zespole uczy przede wszystkim współpracy i wspólnego działania. Niezależnie
od pracy na próbie każda osoba musi ćwiczyć w domu i tam rozwijać swoje umiejętności. Jak to robić – dowiecie się u nas.
Praca z instrumentem uczy cierpliwości,
wytrwałości, systematyczności. Trzeba też
podkreślić, że jest to wyjątkowa i zupełnie
inna działalność artystyczna. By grać w zespole, trzeba najpierw nauczyć się grać na
instrumencie. Nie ma innej drogi. Zespoły
mają możliwość zaprezentowania swoich
umiejętności szerszej publiczności na imprezach organizowanych przez Urząd Miasta Żary, jak i sam ŻDK. W sali prób dysponujemy perkusją, sprzętem wokalnym,
wzmacniaczami gitarowymi i basowymi.
Sala jest wygłuszona, co podnosi komfort
pracy. Zajęcia odbywają się codziennie od
16:00 do 21:00 w ŻDK ul. Wrocławska 7,
a brać w nich udział mogą dzieci, młodzież
i dorośli. Zajęcia prowadzi Jarosław Adryańczyk – instruktor ŻDK.
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koncert po remoncie
19 lutego w sali widowiskowej filii ŻDK
„Kunice” odbył się koncert zespołu muzycznego UTW ŻDK „Wrocławska 7” pod tytułem „Każda miłość jest pierwsza”. Zespół
wystąpił w składzie: lider - Janusz Bizukojć,
Zofia Bizukojć, Sylwia Sługocka, Krystyna
Korzeniowska, Mirosław Rozborski, Henryk Rosiński i Bogdan Urbański. Wystąpiła
również młodzież z zespołu tańca jazzowego Twistter prowadzonego przez Dorotę
Ciechanowicz - instruktora filii ŻDK „Kunice”. Koncerty uświetniły otwarcie filii ŻDK
„Kunice” po remoncie.
Remont zaplecza scenicznego i zakup foteli do sali widowiskowej – 137.598,64 zł
Remont toalet i holu na parterze - 103.768,93 zł
Zakup oświetlenia scenicznego i kurtyn do sali widowiskowej - 39.989,68 zł
w/w zadania sfinansowano w ramach dotacji celowej z budżetu Gminy Żary o statusie miejskim.
Zakup sprzętu do salki komputerowej „Strefa e-kultury” - 21.282,00 zł
sfinansowane ze środków:
- dotacja celowa z MKiDN 15.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu Gminy Żary 6.282,00 zł
Remont salki komputerowej „Strefa e-kultury”
- sfinansowane ze środków własnych ŻDK - 6.814,62 zł

Spotkanie z haliną małachowską
W Sali Kameralnej Żarskiego Domu Kultury
odbyło sie spotkanie z Haliną Małachowską
i jej twórczością. Imprezę przygotowała grupa
poetycka „RYM” UTW. Spotkanie prowadziła
Halina Borowiec, wiersze recytowały członkinie grupy „RYM”, a oprawę muzyczną przygotowali: Zofia i Janusz Bizukojć. Uroczystość
uświetnili swą wizytą: Danuta Madej Burmistrz
Żar oraz dyrektor ŻDK Roman Krzywotulski.

ŚLEPIEC
W mojej poezji idę
Jak ślepiec szukający drogi,
Potykając się o wyboje
Lub o własne nogi.
Którą drogą pójdę,
To jest niewłaściwa,
Według mnie jest prosta,
Według innych krzywa.
Zaczęłam iść prosto,
Omijam przeszkody.
Czy dojdę do źródła?
Napiję się wody?
Żary, 18 marca 1999

PIŁKARSKI TURNIEJ
W 2. Turnieju Zimowym zorganizowanym przez KS Promień Żary przy
współudziale Urzędu Miasta, wystąpiły cztery drużyny: Piast Iłowa, Unia
Żary Kunice, Victoria Ruszów i gospodarz. Prezes KS Promień- Henryk Krzemiński - uroczyście otworzył tegoroczny turniej.
W pierwszym meczu wygrała Victoria
i Promień, i to te drużyny spotkały się
w finale. Przegrani, Unia Kunice i Piast
Iłowa, zagrali o 3. miejsce.
W ostatecznym podsumowaniu zwycięstwo odniósł Promień Żary, drugie
miejsce Victoria Ruszów, trzecie - Unia
Kunice i czwarte - Piast Iłowa. Nagroda dla najlepszego strzelca trafiła do
piłkarza Unii Kunice – Piotra Czarnoty,
który 4 razy pokonał bramkarza.
Pamiątkowe dyplomy i puchary wręczył
wiceburmistrz Żar, pan Olaf Napiórkowski.

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

FERIE Z MOSRiW W ŻARACH
Podczas tegorocznych ferii zimowych
MOSRiW miało do zaoferowania szereg
atrakcji dla naszych mieszkańców. Zajęcia
odbywały się na Orlikach, Syrenie oraz na
pływalni Wodnik. Można było uczestniczyć w różnego rodzaju konkursach, grach
i zabawach w wodzie, ponurkować wraz
z instruktorem, doskonalić swoje umiejętności pływackie oraz zdobyć kartę pływacką. Na Syrenie odbywały się animacje
z instruktorami każdorazowo zakończone
ogniskiem z kiełbaskami. Na Orlikach również prowadzone były różnego rodzaju

zajęcia sportowo-rekreacyjne. Pływalnię
Wodnik odwiedziło na zajęciach stu siedemdziesięciu jeden uczestników, a czterdzieści jeden osób zdobyło w tym roku
kartę pływacką. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się również zajęcia na Syrenie, gdzie zarówno młodzież, jak i dzieci
wraz z rodzicami mogli aktywnie spędzić
czas i uczestniczyć w ogniskach pod wiatą. Syrenę w sumie odwiedziło w czasie
ferii około 500 osób. Podczas zajęć dzieci
otrzymywały drobne nagrody, dyplomy,
medale, słodycze ufundowane przez UM
w Żarach. Wydane karty pływackie również sfinansował Urząd Miasta Żary.

zapisy na IV Nocny Maraton Pływacki OTYLIADA 2017
MOSRiW w Żarach informuje, że do 10.03.2017 r. trwają zapisy w biurze MOSRiW do godz.
15.00 do udziału w IV Nocnym Maratonie Pływackim OTYLIADA 2017. Impreza odbędzie
się w nocy z 11/12 marca 2017 na pływalni WODNIK. Zapraszamy wszystkich chętnych do
aktywnego uczestnictwa. KOSZT UDZIAŁU W IMPREZIE – 18,00 ZŁ
Regulamin IV Ogólnopolskiego Nocnego Maratonu Pływackiego “Otyliada 2017” do pobrania na stronie: http://mosriw.zary.pl/system/obj/107_REGULAMIN_OTYLIADA_2017.pdf
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„DZIEŃ KOBIET” NA PŁYWALNI „WODNIK”
MOSRiW w Żarach informuje, że 5 marca 2017 r. z okazji „Dnia Kobiet” na pływalni „Wodnik” w Żarach organizowane będą bezpłatne zajęcia dla wszystkich kobiet.
W tym dniu wstęp dla Kobiet na pływalnię jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!
Pływalnia z wszystkimi atrakcjami czynna będzie jak w każdą niedzielę. Dodatkowo czynna będzie siłownia od godz. 10:00 do godz. 18:00. W tym czasie oprócz proponowanych
ćwiczeń Instruktor będzie udzielać fachowych porad dietetycznych.
Poniżej szczegółowy plan zajęć 5 marca 2017 r.
GODZINA
ZAJĘĆ

MIEJSCE
PŁYWALNIA WODNIK

NAZWA ZAJĘĆ
SPORTOWOREKREACYJNYCH

PROWADZĄCY
ZAJĘCIA

13.00 – 16.00

Basen sportowy - tory nr 1, 2, 3

NURKOWANIE
w sprzęcie nurkowym

WOPR
Oddział Żary

12.30 – 12.45
13.00 – 13.15
13.30 – 13.45
14.00 – 14.15
14.30 – 14.45
15.00 – 15.15

Woda płytka – basen rekreacyjny
Woda głęboka - tory nr 4,5,6
Woda płytka – basen rekreacyjny
Woda głęboka – tory nr 4,5,6
Woda płytka – basen rekreacyjny
Woda głęboka – tory nr 4,5,6

AQUA FITNESS

Iwona Cieślik
Trener AQUA
FITNESS

10.30 - 10.50

Tabata
Trening wytrzymałościowy

11.00 - 11.20

Trening na pośladki

11.30 - 11.50

Trening mięśni brzucha

12.00 - 12.20

Tabata
Trening wytrzymałościowy

12.30 - 12.50

Trening mięśni nóg
SIŁOWNIA

14.00 - 15.00

Trening siłowy dla kobiet

15.00 - 16.00

Porady dietetyczne
i suplementacja

16.00 - 16.20

Trening nóg

16.30 - 16.50

Trening brzucha

17.00 - 17.20

Trening na pośladki

Aneta
Horożaniecka
Instruktor MOSRiW

ski
ski i Karol Modzelew
li: Łukasz LOTEK Lodekow
ą,
ryzm
Bękarty Stand-Upu, czy
cha
ną
ty z ogrom
ą na scenie błyskotliwe i ostr teks

LOTEK i KAROL łącz
, Rum, Wolność, Piraci.
żna streścić w słowach: Sex, Kobiety
:
a przyświecają im idee, które mo
poczucie humoru, rum... dlatego
Szykujcie się na sztorm, pirackie
widzów dorosłych!
Program przeznaczony jest dla

Max ul. Okrzei 5A
ina 19:00, Pub
17 marca, godz
koncertu 35 zł
przedsprzedaży 25 zł / w dniu
Bilety: w

Żarski Klub Sportowy Karate
Żarski Klub Sportowy Karate w Żarach to najstarszy klub karate na ziemi żarskiej.
Nasze początki sięgają 1979 r. wywodzimy
się z pierwszej sekcji karate kyokushinkai,
która istniała w dawnym CKM przy ul. Zakopiańskiej w Żarach .
Zajęcia w naszym Klubie prowadzą licencjonowani instruktorzy z 36-letnim doświadczeniem w karate. Mają do przekazania ogromną wiedzę na ten temat.
Jak się zapisać?
Przyjdź na trening do wybranej sekcji, zgłoś
się do instruktora prowadzącego zajęcia
i zacznij trenować. Pierwszy trening nie zobowiązuje Cię do członkostwa – przychodzisz
i trenujesz, a po treningu podejmujesz decyzję o zapisaniu się do Klubu. Podobnie wygląda sprawa dotycząca zapisania dziecka przez
rodzica.
Co zabrać na trening?
Na początek wystarczy najzwyklejszy strój
sportowy (biała koszulka + spodenki lub
spodnie dresowe). Do trenowania karate nie
potrzebujemy żadnego specjalistycznego
obuwia, ponieważ karate trenujemy boso.
Dopiero po miesięcznym stażu treningowym,
informujemy o zakupie we własnym zakresie
karate gi (kimona).
Pierwszy trening
Z doświadczenia radzimy od razu uczestniczyć w treningu i poczuć na własnej skórze
„jak to jest trenować karate”. W większości
przypadków nie zgadzamy się na obserwowanie i przebywanie w Dojo (sala, w której
trenujemy) w roli widzów, ponieważ przeszkadza to innym trenującym. Rodzice mogą
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obserwować treningi swoich pociech tylko na
pierwszym treningu.
Jak zachować się w Dojo, czyli na sali?
Na treningach obowiązuje „etykieta dojo”,
a to oznacza przede wszystkim dokładne
wykonywanie poleceń instruktora (sensei’a),
szacunek dla prowadzącego, współćwiczących oraz do miejsca treningu czyli do Dojo.
Jeśli masz wątpliwości, czegoś nie wiesz,
o wszystko możesz zapytać swojego sensei’a, czyli instruktora prowadzącego zajęcia.
Początkowo ciężko będzie ci zrozumieć zasady panujące na sali – w Dojo – i ciężko
będzie wykonywać polecenia instruktora.
Podstawowe bloki, uderzenia, kopnięcia i pozycje oraz ich japońskie nazwy będą się mylić
i mieszać. Ale nie załamuj się. Każdy brązowy
czy zielony pas też kiedyś przyszedł pierwszy
raz na salę i miał takie same trudności z wykonywaniem podstawowych uderzeń, kopnięć - jak ty teraz. Jeśli Shinkyokushin stanie
się twoją pasją to zgłębisz wiele tajników tej
sztuki walki. Osu.!!!!
Przyjdź na salę, dołącz do nas i podążaj
drogą Shinkyokushin. Osu!
Trenerzy
Sensei Andrzej Jasiński III dan karate
Shinkyokushinkai / II dan Oyama Karate zajęcia full contakt karate Kickboxing
tel. 792 196 817
Sensei Mariusz Czapliński I dan karate, zajęcia z dziećmi tel. 505 956 956
Siedziba Klubu oraz sala treningowa
- ul. Podchorążych 18.a
www.facebook.com/ShinkyokushinZary/

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

Ferie w Muzeum 2017
W czasie tegorocznych ferii zimowych Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego przygotowało tematyczne warsztaty dla dzieci
i młodzieży. Tematem zajęć były m.in. dzieje Żar, żarskie legendy, tradycje i zwyczaje
oraz historia pieniądza. W części warsztatowej dzieci wykonywały ozdoby, wianki
z papierowych kwiatów, maski karnawałowe i figurki z papieru. Uczestnicy warsztatów projektowali też własne banknoty,
wykonywali ilustracje do żarskich legend
i rozwiązywali muzealne łamigłówki. Nie
zabrakło również wycieczki po mieście
i konkursów z nagrodami (m.in. na najładniejszy banknot). Muzeum odwiedziły
dzieci z fundacji „Pięknolesie” z Sieniawy
Żarskiej, półkolonie z Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Żarach, z przedszkola „Chatka Puchatka” oraz harcerze i zuchy. Dzieci
przychodziły również indywidualnie z rodzicami.
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Konkurs Wiedzy Historycznej „Wiem wszystko o Ziemi Żarskiej”
26 stycznia odbył się Konkurs Wiedzy Historycznej „Wiem wszystko o Ziemi Żarskiej”.
Konkurs kierowany był do gimnazjalistów
i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Do
konkursu zgłosiły się szkoły: Gimnazjum
nr 1 w Żarach (Gim 1), Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach
(ZSOiT) oraz Zespół Szkół Ekonomicznych
w Żarach (ZSE). I miejsce zajęli Dawid Klisz
(ZSOiT) i Dawid Wardęga (ZSE), II miejsce
Katarzyna Strzemieczna (ZSOiT), zaś III
miejsce - Maja Grześków i Piotr Bojakowski (Gim. 1). Dla zwycięzców i uczestników
Muzeum ufundowało dyplomy i nagrody
rzeczowe.

Zapowiedzi na marzec
09.03.2017 – otwarcie wystawy „Polskie medalistki letnich igrzysk olimpijskich”
Godz. 14:00. Wstęp wolny
16.03.2017 – „Skąd wziął się zwyczaj topienia Marzanny i inne wiosenne tradycje” – warsztaty dla dzieci i młodzieży. Godz. 10:00-13:00
23.03.2017 – „Insurekcja kościuszkowska i sylwetka Tadeusza Kościuszki”- Konkurs Wiedzy Historycznej dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z powiatu żarskiego.
Godz. 10:00
30.03.2017 – „Znane i już prawie zapomniane tradycje wielkanocne oraz najpiękniejsze bukiety, pisanki i ozdoby wielkanocne” - warsztaty dla dzieci i młodzieży. Godz. 10:00-13:00

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 Lego Batman 2D
18:00 Maria Skłodowska - Curie
20:00 Porady na zdrady
15:00
17:00
19:00
21:00

Lego Batman 2D
Maria Skłodowska - Curie
DKF La La Land
Porady na zdrady

8-9

16:00 Lego Batman 2D
18:00 Maria Skłodowska - Curie
20:00 Porady na zdrady

10-13

16:00 Ozzy
18:00 Maria Skłodowska - Curie
20:00 Ciemniejsza strona Greya

14

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

Ozzy
Maria Skłodowska - Curie
DKF Szwedzka teoria miłości
Ciemniejsza strona Greya

15-16

16:00 Ozzy
18:00 Maria Skłodowska - Curie
20:00 Ciemniejsza strona Greya

17-20

16:00 Munio. Strażnik księżyca
18:00 Wszystko albo nic
20:00 Wszystko albo nic

21

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

Munio. Strażnik księżyca
Wszystko albo nic
DKF Zwariować ze szczęścia
Wszystko albo nic
Linda i Vanda przyjaźnią się od lat
i wspólnie prowadzą małą księgarnię. Linda jest odpowiedzialna
i praktyczna, po rozwodzie samotnie wychowuje córkę. Vanda
to szalona, wesoła i spontaniczna
piękność, która ciągle przyciąga
niewłaściwych mężczyzn. Choć
różni je prawie wszystko obydwie
marzą o romantycznej miłości.
Kiedy w ich życiu pojawią się oni
– przebojowy deweloper James
i profesor Aldar – wszystko potoczy się zupełnie inaczej niż można
byłoby przypuszczać.
źródło: ﬁlm.onet.pl

Zdradzona
w
dniu ślubu Kalina
i porzucona przez
chłopaka Fretka,
rozkręcają nietypowy biznes, który
raz na zawsze ma
rozwiązać
problemy z męską
wiernością. Postanawiają pomagać
kobietom i na
zlecenie testować
lojalność ich partnerów. Wszystko
idzie dobrze do
chwili, gdy Kalina
ma uwieść Macieja
– coacha i specjalistę do spraw damsko-męskich. Jego
żona Beata podejrzewa go o zdradę i chce mieć na to niezbite dowody. Kalina doceniając klasę „przeciwnika”, bierze
się do pracy ze zdwojoną energią. Jednak tym razem cały
plan bierze w łeb. Maciej nie jest jak inni mężczyźni, których
z łatwością udało się przyłapać na zdradzie. Serce dziewczyny – mimo podjętych postanowień – znów zaczyna bić
mocniej, a wielka miłość to tylko kwestia czasu…
źródło: ﬁlmpolski.pl

22-23

16:00 Munio. Strażnik księżyca
18:00 Wszystko albo nic
20:00 Wszystko albo nic

24-27

16:00 Piękna i Bestia 3D Dubbing
18:15 Piękna i Bestia 2D Dubbing
20:30 Wszystko albo nic
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29-30

31

14:40
16:45
19:00
22:00
16:00
18:15
20:30

Piękna i Bestia 3D Dubbing
Piękna i Bestia 2D Dubbing
DKF Milczenie
Wszystko albo nic
Piękna i Bestia 3D Dubbing
Piękna i Bestia 2D Dubbing
Wszystko albo nic

16:00 Piękna i Bestia 2D Dubbing
18:15 Piękna i Bestia 3D Dubbing
20:30 Amok

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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