
Uczniowski Klub Sportowy „Prus” przy ILO Żary 

68-200 Żary ul. Podwale 16 

Nr KRS 0000305504  tel. 683743676 

 
 Dnia 24 września 1996r. z inicjatywy mgr Waldemara Malendowicza i Dyrekcji 

Szkoły w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Żarach odbyło się                  

w Zebranie Założycielskie Uczniowskiego Klubu Sportowego. Nowopowstałe 

stowarzyszenie uczniów, rodziców uczniów i nauczycieli przyjęło nazwę UKS 

„Ogólniak” przy LO Żary. Dnia 23.10.1996r. UKS „Ogólniak” uzyskuje osobowość  

prawną. Od 2000 roku  klub przyjmuje nazwę Uczniowski Klub Sportowy „Prus” 

przy I LO Żary .Od 8 maja 2008 r. stowarzyszenie jest organizacją pożytku 

publicznego. Organem uprawnionym do reprezentacji klubu jest zarząd , który 

stanowią ; 

1. Prezes – Ryszard Szakiel 

2. Sekretarz- Waldemar Malendowicz 

3. Członek- Jarosław Kropski 

4. Członek – Jakub Płuciennik 

5. Członek – Marcin Sokołowski 

Podstawowym celem klubu jest krzewienie kultury fizycznej. Planowanie              

i organizacja pozalekcyjnego życia sportowego młodzieży. 

Aktualnie prowadzimy zajęcia w takich dyscyplinach jak; unihokej, koszykówka, 

tenis stołowy, siatkówka. W przeszłości były prowadzone zajęcia ze strzelectwa 

sportowego oraz jeździectwa konnego. 

 



 
Aktywnie uczestniczymy imprezach sportowych organizowanych  na obszarze 

działania samorządu terytorialnego i poza nim. Przy wsparciu samorządu miasta 

Żary i powiatu żarskiego, osób prywatnych organizujemy wiele projektów 

sportowych adresowanych do dzieci , młodzieży, osób dorosłych regionu. 

Należy tutaj wymienić ; regionalna liga unihokeja, turnieje tenisa stołowego, 

turnieje koszykówki. Organizujemy dla dzieci w wieku przedszkolnym festiwal 

unihokeja. Sekcja unihokeja w ramach posiadanych środków uczestniczy            

w cyklicznych zawodach Międzynarodowy Festiwal Unihokeja o Puchar Bałtyku 

w Elblągu. Klub współpracuje ze związkami sportowymi unihokeja i tenisa 

stołowego, biorąc udział w rozgrywkach prowadzonych przez te związki. 

Do sukcesów klubu należy zaliczyć  II (1998r) i III(2003, 2004r) miejsca drużyny 

unihokeja w Mistrzostwach Polski Juniorów, VI miejsce w I lidze seniorów. 

Marek Wawrzyniak oraz bracia Krystian i Krzysztof Malasiewiczowie to złoci 

reprezentanci  kraju  w2003 roku na Mistrzostwach Świata Juniorów Dywizji B. 

Do sukcesów sekcji tenisa stołowego należą wysokie miejsca zawodników             

w turniejach organizowanych na terenie województwa , awans do IV ligi tenisa 

stołowego. Członkowie klubu, trenerzy i instruktorzy mają niemały udział           

w pozycji szkoły w rywalizacji sportowej szkół ponad gimnazjalnych Lubuskiej 



Olimpiady Młodzieży. W roku 2008 ILO Żary zwyciężyło pokonując nawet szkoły 

o profilu sportowym.  

 
Klub jest otwarty na współpracę ze wszystkimi którym leży na sercu poprawa 

sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. 

 

 

 

 

 


