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Aktualności
z Miasta

Akcja ekologiczna - Pan Sprzątalski w szkołach
podstawowych
„Pan Sprzątalski” jest projektem edukacyjnym
zwiększającym wiedzę dzieci o odpadach. Organizatorem akcji był Biosystem Organizacja Odzysku
Opakowań S.A. Partnerami projektu byli: Kronopol Sp. z o.o, Urząd Gminy Żary oraz Urząd Miasta
Żary. Projekt został objęty patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty.
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Podsumowanie konkursów odbyło się w Sali
Widowiskowej „Luna”
ŻDK w dniu 15 stycznia
2015 r.
Poniżej przedstawiamy
zdjęcia prac nagrodzonych w ramach konkursu indywidualnego
– „Coś z niczego. Coś
niepotrzebnego, czyli
o odpadach inaczej”.

bezpłatne porady prawne
Uprzejmie informujemy, że dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Obywatelskiej
„CIVIS SUM” z Zielonej Góry w okresie od 2 lutego
do 26 kwietnia, w każdy wtorek, w godz. od 16:00
do 19:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Żarach, ul. Domańskiego 1, pok. nr 1 będą miały
miejsce bezpłatne porady prawne.

10 stycznia w Żarach odbył się 24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas
kwesty przeprowadzonej przez 87 wolontariuszy, koncertów na żarskim rynku i w filii
żarskiego Domu Kultury „Kunice”, a także na
wielu imprezach towarzyszących zebraliśmy
łącznie rekordową kwotę 50 086 zł oraz 434
Euro. Oprócz pieniędzy zebrano również
złoty sygnet i spinki do koszuli. Dziękujemy
serdecznie wszystkim, którzy wsparli 24. Finał. Dziękujemy wolontariuszom za zaangażowanie, żarskim piekarzom: Piekarnia „Wuttke”, Piekarnia „Grodzcy”, Piekarnia „Stefania
Grondys”, Piekarnia „U Matysa”, „Almar” Marek Czajkowski za ofiarowane pieczywo i ciasto, Urzędowi Miejskiemu w Żarach, Gimnazjum nr 2, Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi
oddział Żary, Łużyckiemu Stowarzyszeniu Artystyczno – Kulturalnemu „Żaranin” i Pubowi
„Max”, Miejskiemu Przedszkolu nr 3, Miejskiemu Ośrodkowi Sportu Rekreacji i Wypoczynku,
Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu, Klubowi Piłkarskiemu „Unia Kunice”,
Klubowi Turystyki Aktywnej „Ryś”, Szkole Podstawowej w Olbrachtowie, Restauracji „Cliff”,
Panu Piotrowi Olszewskiemu, Panu Mariuszowi Strojnemu, żarskim przedszkolom i szkołom, Komendzie Powiatowej Policji, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
za pomoc przy realizacji.

Żaranie po raz kolejny wykazali się wielką
hojnością i wrażliwością. WOŚP zebrała
w naszym mieście 50 086 złotych i 434 euro.

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

Ferie w Bibliotece

Spotkanie z lekarzem weterynarii.
W tym roku Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach ponownie zorganizowała ferie dla dzieci.
Było gwarno, zabawnie i ciekawie. Pomimo
śniegu na dworze, frekwencja na zajęciach była
dość duża. Tematyka zajęć związana ze zwierzętami, konkursy i ogólna atmosfera spotkań
przypadła do gustu najmłodszym uczestnikom.
Fakt ten napawa optymizmem, zwłaszcza że
dzieci same chętnie angażowały się w rozmaite
prace, dyskusje, stając się aktywnymi uczestnikami. Najwięcej radości sprawiały im zajęcia
artystyczne, wycinanie, malowanie, tworzenie
w pełnym tego słowa znaczeniu. Miejmy nadzieję, że „mali twórcy” z jeszcze większym zapałem
i optymizmem odwiedzą MBP w okresie wakacji.

KSIĄŻKA NA TELEFON
Usługa skierowana jest do osób, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do biblioteki, osób starszych, chorych,
niepełnosprawnych ruchowo, zamieszkałych na terenie
miasta Żary. Wystarczy zadzwonić pod numer: 68 374
37 36 wew. 33 lub napisać e-maila na adres: mbpzary4@
wp.pl, podać nr telefonu z dopiskiem „książka na telefon”,
a pracownik biblioteki skontaktuje się z Tobą, uzgodni
szczegóły i dostarczy materiały, bezpłatnie do domu.
Przy wyborze literatury czytelnicy mogą
liczyć na pomoc bibliotekarza lub skorzystać z naszego katalogu online.

Zapraszamy do korzystania z tej
formy wypożyczeń!

W delegacji
To 101 najlepszych rysunków wybranych spośród 337 prac, 146 autorów, nadesłanych
z 35 krajów na XVII Otwarty Międzynarodowy
Konkurs na Rysunek Satyryczny pod tym właśnie hasłem.
Nad poziomem artystycznym konkursu i
wystawy pieczę roztoczyło Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury oraz Muzeum Karykatury im. E. Lipińskiego w Warszawie.
Temat tegorocznego konkursu okazał się
inspirujący. Rysownicy z pasją komentowali
mnogość różnorodnych komicznych i tragikomicznych sytuacji, które mogą zaistnieć podczas
„delegacji”. Dbanie o cnotę delegowanych i tych,
co w domu zostali, prawdziwe i rzekome delegacje, szumnie nazywane „podróże służbowe”, które okazują się mistyfikacją zarówno, co do celu
podróży, jak i jej efektów. Logistyka podróży służbowej to osobna kwestia, która przez wielu autorów została potraktowana z należytą powagą.
Czym podróżować? Co z bagażem? Dobrze wyglądać, zapewnić ochronę bardzo ważnym osobom,
panować nad czasem… Można się i uśmiechnąć,
i zadumać. Warto to zobaczyć.

Biblioterapia
Leczenie książką pomaga pokonać wiele
problemów emocjonalnych, wzorców zachowań, zrozumieć przyczyny lęków; jest bardzo
istotnym narzędziem w pracy terapeutycznej
z dorosłymi i dziećmi. Ważne, aby już od
najmłodszych lat wpajać dzieciom, jak ważne
jest oswojenie własnych emocji, zabawa nimi
poprzez utożsamianie się z bohaterami książkowymi, ich przygodami i życiowymi wyborami.
Filia nr 1 w Kunicach oraz Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach współpracują ze
świetlicami środowiskowymi. Proponowane
przez nie zajęcia łączą tradycyjną biblioterapię
z zabawą, konkursami czy pogadankami.

DLA ZDROWOTNOŚCI
Poszukujemy solistki do nowo powstałego
Kabaretu „Dla zdrowotności” działającego
przy ŻDK. Pani w wieku od 40 do 60 lat - alt
lub mezzosopran. Zgłoszenia prosimy kierować pod nr tel. 531 544 372.

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

Masz pomysł na fajny projekt kulturalny, ale
boisz się, że brakuje Ci doświadczenia, środków finansowych, zaplecza? Jest szansa na
zrealizowanie Twoich planów.
Żarski Dom Kultury w Żarach ogłasza konkurs
na pomysły mieszkańców na nowe wydarzenie kulturalne w Żarach pn: „ŻARSKA POBUDKA KULTURALNA”. Termin zgłaszania pomysłów na nowe wydarzenie kulturalne upływa
30 kwietnia 2016 roku.
Regulamin konkursu oraz wniosek na nowe
wydarzenie kulturalne dostępne na stronie internetowej Żarskiego Domu Kultury dkzary.pl
oraz w siedzibie głównej ŻDK, ul. Wrocławska
7 i Filii Kunice ul. Grunwaldzka 3.
Szczegółowych informacji o konkursie udziela: Katarzyna Walczak – Specjalista ds. Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych ŻDK
tel. 68 374 2431
email: katarzyna.walczak@dkzary.pl.
Najlepsze projekty zostaną nagrodzone
oraz zrealizowane!
Serdecznie zapraszamy do współpracy
i udziału w konkursie!

MADONNY POLSKIE
Koronowane przez Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, a wykonane
przez Bożenę Janinę Aleksy.

15 stycznia 2016 otwarcie ekspozycji w Salonie
Wystaw Artystycznych.

Uniwersytet Trzeciego Wieku dla społeczności
Przedstawicielki sekcji literackiej RYM UTW
Żarskiego Domu Kultury: Halina Borowiec, Alicja Góra, Barbara Grotkiewicz, Helena Gruchalska, Elżbieta Licznerska, Halina Małachowska,
Barbara Średniawa odwiedziły dzieci z Przedszkola nr 2 im. J. Brzechwy w Żarach.
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Kiedy Kota Nie Ma…
Teatr Capitol i Żarski Dom Kultury zapraszają
na spektakl „Kiedy kota nie ma…”
12 lutego 2016, godz. 17.30
Sala widowiskowa Luna, Żary, ul. Okrzei 35
W związku z dużym zainteresowaniem dodatkowy spektakl odbędzie się o godz. 20.15 tego
samego dnia. Bilety 80,00 zł do nabycia w ŻDK,
ul. Wrocławska 7 (wyłącznie na drugi spektakl).

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

zmiany w świadczeniach rodzinnych
od 1 stycznia 2016
Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego
w Żarach od 1 stycznia 2016 r. przyjmuje wnioski o przyznanie świadczeń rodzicielskich.
Przysługują one osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.
Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są:
bezrobotni, studenci, a także wykonujący prace
na podstawie umów cywilnoprawnych, nieobjętych dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Także osoby zatrudnione lub prowadzące
pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie
będą pobierały zasiłku macierzyńskiego, będą
mogły ubiegać się o to świadczenie.
Świadczenie będzie przysługiwało przez okres
od 52 do 71 tygodni ( w zależności od liczby
dzieci urodzonych przy jednym porodzie).
Przy ustalaniu prawa do tego świadczenia nie
uwzględnia się dochodu.
Świadczenie przysługuje w wysokości 1000,00 zł
miesięcznie.
Wniosek o przyznanie świadczenia rodzicielskiego może złożyć:
• matka lub ojciec dziecka;
• opiekun faktyczny dziecka;
• rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.
O świadczenie rodzicielskie mogą ubiegać
się również rodzice dzieci urodzonych przed
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1 stycznia 2016 r. W takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od
1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko
1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku
urodzenia więcej niż jednego dziecka w czasie
jednego porodu) pod warunkiem złożenia wniosku w terminie do 31.03.2016 r. W przypadku
złożenia wniosku po tym terminie, nie później
jednak niż w okresie od 52 do 71 tygodnia życia
dziecka, prawo do świadczenia rodzicielskiego
będzie ustalane od miesiąca, w którym wpłynie
wniosek.
Również od 1 stycznia 2016 r. możliwe będzie
otrzymanie świadczeń rodzinnych w przypadku przekroczenia progu dochodowego.
Rodziny, które przekroczą próg dochodowy
nie stracą prawa do świadczeń rodzinnych.
Dzięki wprowadzeniu zasady „złotówka za złotówkę” ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów.
Do 31 grudnia 2015 r. rodzina, która przekroczyła
próg dochodowy (674,00 zł na osobę w rodzinie
lub 764,00 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traciła prawo do świadczeń rodzinnych.
Obecnie łączna kwota zasiłków rodzinnych
i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługujących danej rodzinie będzie stopniowo obniżana
o 1,00 zł wraz z przekroczeniem o 1,00 zł kryterium dochodowego.
Świadczenia będą wypłacane, gdy kwota do
wypłaty po zastosowaniu mechanizmu „złotówka za złotówkę” będzie wyższa niż 20,00 zł.
Zmiany obejmą również rodziny, które do dnia
31 grudnia 2015 r. nie miały prawa do świadczeń rodzinnych z powodu przekroczenia progu dochodowego.
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Remont ulicy Katowickiej przy bloku nr 2
Remont chodnika przy ul. Młynarskiej
Miejsca postojowe przy ul. Wieniawskiego
Remont chodnika przy ul. Baczyńskiego
Remont chodników przy ul. Dąbrowskiego
Miejsca postojowe przy ul. Budowlanych
Przebudowa chodnika przy ul. Zawiszy Czarnego
Remont chodnika przy ul. Kasprzaka
Siłownia plenerowa na „Syrenie” i ścieżki
biegowe

bonifikaty do mieszkań
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta w Żarach nr XI/237/11
regulacja czynszów za mieszkania powinna odbywać
się systematycznie co roku. W ciągu ostatnich trzech
lat stawki nie były zmieniane. W związku z tym ZGM
Żary wystąpił do Urzędu Miejskiego z wnioskiem
o dostosowanie się do uchwały Rady Miejskiej.
Podwyżka dotyczy zmiany stawki z 4,75 zł na 5,23 zł
za m², co daje nam wzrost o 10%, czyli jedyne 0,48 gr.
STAWKI BĘDĄ OBOWIĄZYWAŁY OD 1 MAJA 2016
ROKU.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców,
zostały zaproponowane bardzo korzystne zasady
i możliwości wykupu mieszkań:
- wysokość bonifikaty przy sprzedaży lokalu dla najemcy,
80% w budynkach wybudowanych przed 1945 r.
75% w budynkach wybudowanych po 1945 r.
- dodatkowe 10% bonifikaty na rzecz kombatantów,
- możliwość wykupu z rozłożeniem na raty,
- wyznaczenie nowych budynków do sprzedaży przy
wniosku co najmniej połowy najemców.
Dodatkowe wpływy z czynszów za 8 miesięcy 2016 r.
wyniosą około 300 tys. zł.
W całości środki te zostaną przeznaczone na oczekiwane przez najemców remonty:
- remonty klatek schodowych,
- wymianę okien i drzwi,
- remonty w częściach wspólnych 344 wspólnot
mieszkaniowych w których gmina jest współwłaścicielem.
Dodatkowe wpływy z czynszów za 8 miesięcy 2016 r.
wyniosą około 300 tys. zł.
W całości środki te zostaną przeznaczone na oczekiwane przez najemców remonty:
- remonty klatek schodowych,
- wymianę okien i drzwi,
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- remonty w częściach wspólnych 344 wspólnot
mieszkaniowych, w których gmina jest współwłaścicielem.

Stawki Czynszu W innych miastach zł/m2

GDAŃSK

6,90

POZNAŃ

6,90
WROCŁAW

6,36
ZIELONA GÓRA

5,83

LUBSKO

ŚWIEBODZIN

5,25
ŻAGAŃ

ŻARY

5,23

5,45

10,20

Kwalifikacja wojskowa
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Żarach informuje, że
zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Lubuskiego
w dniach od 1 lutego do 10 lutego 2016 r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla
miasta Żary.
Mężczyźni rocznika 1997 oraz osoby nie
posiadające uregulowanego stosunku do służby
wojskowej (mężczyźni urodzeni w latach 1992–
1996, którzy nie posiadają określonej zdolności do
czynnej służby wojskowej) będą wzywani do obowiązkowego stawiennictwa przed komisją orzekającą o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej.
Na miejsce przeprowadzenia kwalifikacji
wojskowej wyznaczono siedzibę Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Samochodowych w Żarach
wejście od Al. Jana Pawła II.
Informacje w tej sprawie udzielane są pod numerem telefonu 68 4708330 lub 68 4708306
w godzinach pracy urzędu.

realizacja programów zdrowotnych
W roku 2015 r. realizowano następujące programy polityki zdrowotnej:
1. Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia z terenu miasta Żary
• okres realizacji: od 01.09.2015 r. do
30.11.2015 r.
• kwota przeznaczona na realizację programu
– 30 000,00 zł
• wykonanie (ilość osób zaszczepionych) - 605
osób
2. Program szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom skierowany do dzieci
z 2013 r. z terenu miasta Żary
• okres realizacji: od 17.07.2015 r. do 30.12.2015 r.
• kwota przeznaczona na realizację programu –
70 750,00 zł
• wykonanie u wszystkich realizatorów – 110
dzieci
3. Program profilaktyczny z zakresu zapobiegania próchnicy z klas I-III szkół podstawowych, których organem założycielskim
jest Gmina Żary o statusie miejskim
• okres realizacji: od 1.09.2015 r. do 15.12.2015 r.
• kwota przeznaczona na realizację programu –
60 000,00 zł
• wykonanie u wszystkich realizatorów – 1 196
dzieci
Programy, które będą realizowane w 2016 r.
- Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV
skierowany do dziewcząt urodzonych w 1999 r.
- Program szczepień profilaktycznych przeciwko
pneumokokom dla dzieci urodzonych w 2014 r.
- Program szczepień profilaktycznych przeciwko
grypie dla osób po 65 roku życia
- Program profilaktyki próchnicy dla dzieci z klas
I-II szkół podstawowych
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Ogłoszenie Burmistrza Miasta Żary

w sprawie terminu składania wniosków
o udzielenie ze środków gminy Żary o statusie
miejskim dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Żarach Nr XIII/297/11 z dnia 30 listopada
2011 r. „w sprawie określenia zasad udzielania
dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków”, Burmistrz Miasta Żary ogłasza termin
składania wniosków o udzielenie ze środków
gminy Żary o statusie miejskim dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków do dnia 19 lutego 2016 r.

W imieniu Dyrekcji firmy Saint-Gobain
Innovative Materials Sp. z o.o. Oddział
Sekurit Transport Division chcielibyśmy
zaprosić wszystkich mieszkańców Miasta
Żary i okolic na zwiedzanie Wystawy szyb do
pojazdów użytkowych produkowanych
w polskich, włoskich oraz francuskich
zakładach Grupy Saint-Gobain.
Wystawa otwarta będzie od 5 lutego 2016 r.
do końca miesiąca w galerii w Salonie
Wystaw Artystycznych ul. Chrobrego.

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

III OGÓLNOPOLSKI NOCNY MARATON PŁYWACKI
„OTYLIADA 2016” NA PŁYWALNI „WODNIK” W ŻARACH
1. Zawody rozpoczynają się 12.03.2016 r. o godz.
18.00 i kończą 13.03.2016 r. nie później niż o godz.
6.00.
2. Zapisy do udziału w III Ogólnopolskim Nocnym
Maratonie Pływackim odbywają się poprzez stronę www.otyliada.pl do 14 lutego 2016 r. Zgłoszenie następuje poprzez wpisanie imienia i nazwiska
oraz nr PESEL, a także wniesienie opłaty (przelew) za
udział w imprezie. W dniu imprezy zgłoszenia udziału odbywają się na pływalniach uczestniczących
w „OTYLIADZIE 2016”
3. Opłata za udział w III Ogólnopolskim Nocnym Maratonie Pływackim wynosi 10 zł od
uczestnika przy zapisie drogą elektroniczną i
15 zł przy zapisie w dniu imprezy na pływalni.
Nie podlega ona zwrotowi w przypadku rezygnacji
z udziału w Maratonie.
więcej na stronie www.otyliada.pl
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ZAWODY PŁYWACKIE WOŚP
Podczas zawodów pływackich zorganizowanych na pływalni WODNIK 10 stycznia 2016
roku w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy zebraliśmy dla Fundacji 1026,13 zł
i 1,81 euro.

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

1

16:00 Alvin i wiewiórki. Wielka wyprawa
18:00 Alvin i wiewiórki. Wielka wyprawa
20:00 Pitbull. Nowe porządki

2

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

Alvin i wiewiórki. Wielka wyprawa
Alvin i wiewiórki. Wielka wyprawa
DKF
Pitbull. Nowe porządki

3-4

16:00 Alvin i wiewiórki. Wielka wyprawa
18:00 Alvin i wiewiórki. Wielka wyprawa
20:00 Pitbull. Nowe porządki

5-8

16:00 Misiek w Nowym Jorku
18:00 Planeta singli
20:15 Planeta singli

9

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

Misiek w Nowym Jorku
Planeta singli
DKF
Planeta singli

10-11

16:00 Misiek w Nowym Jorku
18:00 Planeta singli
20:15 Planeta singli

12-15

16:00 Misiek w Nowym Jorku
18:00 Planeta singli
20:15 Planeta singli

16

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

Misiek w Nowym Jorku
Planeta singli
DKF
Planeta singli
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Planeta Singli Ania jest uroczą,
romantyczną, ale niezbyt pewną
siebie nauczycielką, poszukującą
idealnego mężczyzny na internetowych portalach randkowych.
Przypadkiem, w walentynkowy
wieczór, spotyka showmana Tomka, który prowadzi najpopularniejszy i najbardziej kontrowersyjny program telewizyjny w kraju.
Zachwycony niepoprawnym romantyzmem Ani, proponuje jej,
żeby została bohaterką jego show
- ona będzie umawiać się na randki przez internet, a on w swoim
programie pokaże prawdziwą
twarz facetów flirtujących w sieci i
wyśmieje naiwność kobiet szukających tam ideału. Szalone randkowe przygody Ani szybko stają się wielkim przebojem. Jednak pewnego dnia Ania nieoczekiwanie spotyka… idealnego faceta - Antoniego.
Naciskany przez bezwzględną szefową stacji Tomek musi ratować
oglądalność programu. A może i własne uczucie do Ani?

17-18

16:00 Misiek w Nowym Jorku
18:00 Planeta singli
20:15 Planeta singli

17-18

16:00 Planeta Singli
18:15 Sprawiedliwy
20:00 Zjawa

23

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

Planeta Singli
Sprawiedliwy
DKF
Zjawa

16:00 Planeta Singli
24-25 18:15 Sprawiedliwy
20:00 Zjawa
16:00 7 rzeczy, których nie wiecie o facetach
24-25 18:00 Na granicy
20:00 7 rzeczy, których nie wiecie o facetach

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

Finisaż wystawy
„Zabawki w epoce przedkomputerowej”
W niedzielę 10.01.2016 w Muzeum miał miejsce finisaż wystawy o zabawach, formach spędzania wolnego czasu i zabawkach w „epoce
przedkomputerowej”. Dzieci i rodzice mogli nie
tylko obejrzeć zabawki, komiksy i akcesoria, gry
planszowe z dawnych lat, ale także wziąć udział
w grach, zabawach i warsztatach plastycznych
zorganizowanych na ten dzień przez Muzeum.
Dla najmłodszych uczestników przygotowane
były upominki. W trakcie imprezy wolontariusze
zbierali pieniądze w ramach 24. Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Zapowiedzi na luty 2016
•

•

•
•

03.02.2016 - Muzeum organizuje Konkurs
Wiedzy Historycznej dla uczniów gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych powiatu żarskiego
pt.: „Powstanie styczniowe”; godz. 10:00
Muzeum wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Żarach organizuje wystawę i cykl prezentacji multimedialnych: „Stalag Luft III oczami jeńca” - rysunki Carla Holmstroma.
Wystawa „Mirostowicka ceramika w zbiorach
Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego”
Wielka inscenizacja batalistyczna walki
o Żary w 1945 roku. Inscenizacja związana jest
z 71. rocznicą walk o Żary w lutym 1945 roku.
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Konkurs Wiedzy Historycznej
„Wiem wszystko o moim mieście”
13 stycznia 2016 roku uczniowie z żarskich szkół
podstawowych wzięli udział w zorganizowanym
przez Muzeum konkursie historycznym „Wiem
wszystko o moim mieście”. Do konkursu przystąpiły: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Fryderyka
Chopina, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka
Sienkiewicza, Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bolesława Chrobrego i Szkoła Podstawowa nr 10 im.
Armii Krajowej.
Zwycięzcami konkursu zostali: I miejsce – Bartosz Brygider (SP nr 10 ), II miejsce – Zuzanna
Jeziorna (SP nr 8) i Aleksandra Urban (SP nr 1),
III miejsce – Kinga Dowiat (SP nr 1).
Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, zaś
wszystkich uczestników nagrodzono dyplomami i upominkami ufundowanymi przez Muzeum
Pogranicza Śląsko-Łużyckiego.

Ogłoszenie o naborze ofert na stoiska
handlowe oraz gastronomiczne podczas
Jarmarku Wielkanocnego 2016
Burmistrz Miasta Żary informuje przedsiębiorców
o możliwości składania ofert na stoiska handlowe oraz
gastronomiczne podczas Jarmarku Wielkanocnego,
który odbędzie się w dniach 18, 19 i 20 marca 2016 roku
w Żarach, Plac Rynek.
Przedmiotem oferty jest zagospodarowanie przydzielonego stanowiska o powierzchni do 10 m2 (liczba miejsc ograniczona). Przedsiębiorcy są zobowiązani posiadać własne
namioty w kolorze zielonym, żółtym lub zielono-żółtym,
własne stojaki lub stoły do ekspozycji towaru, a w przypadku zapotrzebowania na energię elektryczną własne przedłużacze w celu podłączenia się do sieci. Ogłoszeniodawca
udostępni korzystanie z kabin sanitarnych. Przedsiębiorcy
powinni posiadać wymagane ubezpieczenia oraz wszelkie
zgody do prowadzenia handlu.
Zgłoszenia należy składać do 29.02.2016 roku drogą elektroniczną na adres agnieszka.cudyk@um.zary.
pl, lub miasto@um.zary.pl, pocztą, bądź osobiście
w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Żarach,
68-200 Żary, Plac Rynek 1-5. Przedsiębiorcy o wyborze
oferty zostaną poinformowani drogą elektroniczną lub
telefonicznie. Ogłoszeniodawca ma prawo odmowy
przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
Opłaty: Dzienna stawka opłaty targowej 10 zł, opłata za
zajęcie pasa drogowego – 0,20 zł za 1 m2 za dzień. Nie pobiera się opłaty targowej za sprzedaż artykułów rzemiosła
artystycznego.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 68 470-83-29

Przekaż 1% podatku
Zbliża się okres rozliczeń podatkowych – jest
to najlepsza okazja do wsparcia działających
na terenie naszego miasta licznych organizacji pożytku publicznego, przekazując na
ich konta 1% podatku dochodowego naliczonego za 2015 rok.
Zachęcamy wszystkie stowarzyszenia, organizacje
i kluby działające na terenie naszego miasta do zgłaszania chęci pojawienia się na łamach następnego
numeru w rubryce Polecane organizacje – przekaż
1%. Na informacje zawierające nazwę organizacji,
kontakt, nr KRS i obszar działalności statutowej czekamy do 20 marca.

Żarskie Stowarzyszenie Ochrony
Zwierząt „Aport”

Zbieramy pieniądze przez Związek Lubuskich
Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze
KRS: 0000169865
Cel szczegółowy: Żarskie Stowarzyszenie
Ochrony Zwierząt „Aport”
ul. Okrzei 51c/3, 68-200 Żary
Nasza organizacja działa na rzecz zwierząt
i edukacji społeczeństwa w tym zakresie oraz
wolontariatu.
Wydawca:
Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach
Redaktor naczelny: Arkadiusz Prokopowicz
Siedziba redakcji:
ul. Wrocławska 11, 68-200 Żary
tel. 68 374 37 36,
e-mail: sekretariat.mbpzary@wp.pl
Druk: Drukarnia CHROMA
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EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Zdjęcia na okładce - ul. Cicha - fot. Genowefa Herman

KONKURS PLASTYCZNY
„BEZPIECZNE ŻARY, BEZPIECZNE DZIECKO”

KONKURS EKOLOGICZNY

