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PROGRAM RODZINA 500+
W piątek 1 kwietnia ruszył Program Rodzina 500 +. Wprowadziliśmy system kolejkowy,
który zapewnił wnioskodawcom w sposób płynny składanie wniosków w formie papierowej. W Biurze Obsługi Mieszkańców wejście B przygotowano trzy stanowiska pracy do
udzielania informacji oraz przyjmowania wniosków. Do tutejszego Urzędu wpłynęło już
1500 wniosków. Przewidujemy około 4 000 wnioskodawców. Przyjmowanie wniosków
odbywa się w sposób płynny, w terminach dogodnych dla interesantów, dla których dodatkowym udogodnieniem jest rejestrowanie się w systemie kolejkowym przez stronę
internetową: http://webqms2.pl/um_zary/public/queueInfo.
Świadczenie wychowawcze w kwocie 500,00 zł przysługuje matce, ojcu, opiekunowi
faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie wychowawcze
przysługuje na pierwsze lub jedyne dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na
osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł lub 1 200,00 zł w sytuacji, gdy członkiem rodziny
jest dziecko niepełnosprawne.
Ubiegając się o świadczenie wychowawcze należy pamiętać, że pierwszym dzieckiem
jest jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia.
Pierwsze świadczenia zostały już wypłacone dla 220 rodzin w kwotach od 500 do 3000
złotych.

SYSTEM KOLEJKOWY
Urządzenie ma za zadanie wydawanie numerów klientom chcącym skorzystać z Biura Obsługi
Mieszkańców – wejście B (dawny
Bank Zachodni). System obejmuje 3 stanowiska obsługujące program Rodzina 500 +. Bilety systemu kolejkowego należy pobierać
z automatu biletowego zainstalowanego przy wejściu; kolejność
obsługi osób odbywać się będzie
według wyświetlonych na monitorze LCD numerów na dane stanowisko. Aktualny status kolejek
można sprawdzać pod adresem:
http://webqms2.pl/um_zary/public/queueInfo

program hpv
Od 12.04.2016 r. do 27.12.2016 r. w ramach „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w
mieście Żary” realizowane będą szczepienia przeciwko HPV dla dziewcząt urodzonych w 1999 r. zamieszkałych na terenie
naszego miasta.
Organizatorem bezpłatnych szczepień jest
miasto Żary, a ich realizację przeprowadzi:
Łużyckie Centrum Medyczne s.c.
ul. Strzelców 10 w Żarach
tel. 68 478 10 00, 533 454 618
W ramach programu przewidujemy:
• kwalifikację uczestniczek prowadzoną
w Łużyckim Centrum Medycznym oraz
w szkołach ponadgimnazjalnych przy
udziale pielęgniarek
• konferencję w ratuszu dla rodziców i
dzieci
• badania lekarskie kwalifikacyjne
• trzy dawki szczepionki.
HPV (Human Papilloma Virus) jest nazwą
ludzkiego wirusa brodawczaka. To czynnik
wywołujący m.in. raka szyjki macicy oraz
zmiany skórne, w okolicy narządów płciowych oraz innych okolicach ciała.

Rozwojowi raka szyjki macicy sprzyja
w szczególności: ryzykowne zachowania
seksualne (wczesne rozpoczęcie życia seksualnego, duża liczba partnerów), niski poziom higieny osobistej i palenie tytoniu.
W Polsce rak szyjki macicy jest bardzo
istotnym problemem zdrowia publicznego. Wynika to z faktu, że regularnym badaniom, zgodnie z zaleceniami, poddaje się
niewielki odsetek Polek pomimo wprowadzenia bezpłatnych cytologicznych badań
przesiewowych.
Szczepionka przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego obejmuje swoim działaniem dominujące typy wirusa HPV i może
w sposób znaczący przyczynić się do ograniczenia zachorowań. Ponadto szczepienia przeciwko HPV są szczepieniami zalecanymi przez Ministra Zdrowia w ramach
Programu Szczepień Ochronnych na rok
2016.
Szczegółowe informacje można
uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych
Urzędu Miasta w Żarach
tel. 68 470 83 47.

Finisz na ulicy Głogowskiej
Chodnik przy ulicy Głogowskiej został skończony, co cieszy
mieszkańców.

Był potrzebny remont chodnika, było błoto, doły. Jak ja
tu mieszkam ponad 37 lat,
to chodnik nie był remontowany - mówi Teresa z Żar.
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nasadzenia w mieście
W ostatnim tygodniu marca w mieście pojawiły się nowe nasadzenia drzew. Miasto
nasadziło drzewa na terenach zielonych
oraz w pasach drogowych. Nasadzenia
są rezultatem zobowiązań wynikających
z decyzji administracyjnych, ale również
z potrzeby wymiany drzew, które z uwagi
na panującą w poprzednim roku suszę obumarły (pas drogowy przy ul. Czerwonego
Krzyża).
Nowe nasadzenia pojawiły się w niżej
wymienionych miejscach:
- ul. Czerwonego Krzyża
- ul. Krucza (koło ogrodów działkowych)
- ul. Lotników (przy ul. Strzelców)
- ul. Podwale (naprzeciwko banku)
- ul. Leśna (nasadzenia krzewów)
- ul. Zakopiańska / Al. Wojska Polskiego
(nasadzenia krzewów)
- ul. 9 Maja (na terenie szkolnym)
- ul. Myśliwska
- ul. Buczka (podwórko za sądem).

INWESTYCJE
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie kompleksu sportowego „Syrena”
w Żarach przy ul. Leśnej
Inwestycje na Syrenie o wartości ok. 2 mln. zł.

W tym miejscu do końca maja
powstanie plac zabaw.

Cieszę się, że Syrena
doczeka się remontu.
Bardzo potrzebny jest
tu plac zabaw, który ma
ponoć powstać. Spaceruję
tu z wnuczką codziennie i
rozmawiam z ludźmi, którzy
tak jak ja mówią, że to miejsce
z duszą. Słyszałam również, że
mają tu powstać ubikacje dostępne dla wszystkich. Wielki
plus dla miasta, że podjął się
tego zadania – dodaje pani
Zofia, żaranka.

Naprzeciwko kortów zmodernizowany
zostanie parking dla samochodów osobowych i autobusów wraz z miejscem
wypoczynku i do grillowania.
Ostatnim etapem jest budowa sali
sportów walki. W tym roku chcemy
wykonać dokumentację techniczną,
a remont przewidujemy na lata 2017
- 2018. Jest to uzależnione od pozyskania
środków zewnętrznych. Już za miesiąc
pokażemy wizualizację „Budynku przyszłości”

Z wielkim utęsknieniem oczekujemy
modernizacji obiektu, który zapewni
właściwe warunki treningowe i przeprowadzenie zawodów. To jest jedyny
obiekt sportowy z przeznaczeniem do
lekkiej atletyki, który jest ogólnie dostępny
dla szkół i mieszkańców, którzy coraz chętniej dbają o kondycję i przebywają na tym
obiekcie. – mówi Franciszek Dendewicz,
wieloletni działacz sportowy.

Rozpoczęły się prace przy wymianie ogrodzenia za kwotę ok. 110 tys. zł.

NA SYRENIE

Remont budynku zaplecza szatniowo
- socjalnego wyniesie 150 tys. zł.

Urząd Miasta złożył wniosek na budowę stadionu lekkoatletycznego. Mamy
zapewnienie, że otrzymamy 1,5 mln. zł
dotacji na lata 2016-2017. Planowana
jest modernizacja boiska wielofunkcyjnego do koszykówki, piłki ręcznej i nożnej, siatkówki (w tym plażowej), pozyskaliśmy dodatkowe środki zewnętrze
w kwocie 200 tys. zł. Na tym obiekcie
zostanie wymieniona nawierzchnia
i oświetlenie, tak aby można było korzystać w godzinach wieczornych.
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DOTACJE
Część dotacji udzielonych ze środków gminy Żary o statusie miejskim
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków w 2016 r.
Nr
wniosku

Adres
nieruchomości

Wnioskodawca

Wysokość
przyznanej dotacji
(zł brutto)

% dotacji

1.

ul. Chrobrego 24

Wspólnota
Mieszkaniowa
ul. Chrobrego 24

71 893,03

50

2

ul. Rynek 31

Wspólnota
Mieszkaniowa
ul. Rynek 31

111 412,87

50

3.

ul. Rynek 35

Wspólnota
Mieszkaniowa
ul. Rynek 35

22 110,81

50

4.

ul. Chrobrego 9

Wspólnota
Mieszkaniowa,
ul. Chrobrego 9

4 243,50

50

5.

ul. Podchorążych 6

Wspólnota
Mieszkaniowa
ul. Podchorążych 6

4 900,00

50

6.

ul. Osadników
Wojskowych 1-2

Wspólnota
Mieszkaniowa
ul. Osadników
Wojskowych 1-2

15 392,19

50

7.

Wspólnota
Mieszkaniowa
ul. Podchorążych 45
ul. Podchorążych
45

4 300,00

50

8.

ul. Wrocławska 14

Wspólnota
Mieszkaniowa
ul. Wrocławska 14

5 473,50

50

9.

ul. Osadników
Wojskowych 52-53

Wspólnota
Mieszkaniowa,
ul. Osadników
Wojskowych 52-53

53 589,60

100

RAZEM (ZŁ BRUTTO)

293 315,50

NA ZABYTKI
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ODPOWIEDZI URZĘDU MIEJSKIEGO
NA INFORMACJE OPUBLIKOWANE W MEDIACH
Dzieci przyjęte do miejskich przedszkoli
W odniesieniu do forum na łamach gazety,
w którym Żaranka pisze na temat nieprzyjęcia
3–letniego dziecka do przedszkola informujemy, że ogłoszenie o zasadach i terminach
rekrutacji do przedszkoli zostało odpowiednio wcześniej zamieszczone w żarskich
przedszkolach, w gablocie Urzędu Miejskiego
w Żarach, jak również przekazane do mediów.
Według zasad i terminów rekrutacji
do przedszkoli w roku 2016. – ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych nastąpiło dnia 22 kwietnia 2016 r., natomiast
w dniach 23–28.04.2016 r. miało miejsce
podpisywanie zobowiązań przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów
zakwalifikowanych do uczęszczania do
przedszkola. Listy przyjęć zostały wywieszone dnia 29 kwietnia 2016 r. w przedszkolach, po wcześniejszym potwierdzeniu
przez rodziców/opiekunów prawnych.

Nielogiczny jest zatem zarzut z dnia
12 kwietnia 2016 r. o nieprzyjęciu 3-letniego dziecka do przedszkola, gdyż nie było
jeszcze wyników rekrutacji. Jednocześnie
informujemy, że w tym roku wszystkie
trzylatki zostały przyjęte do żarskich przedszkoli.
Ponadto nadmieniamy, że corocznie
szkoły podstawowe użyczały pomieszczeń
dla przedszkoli. Jedynie w roku szkolnym
2015/2016 nie zostały utworzone oddziały przedszkolne w budynkach szkolnych,
z uwagi na wystarczającą ilość miejsc
w przedszkolach. Kierując się dobrem dzieci, grupy przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone są w dalszym ciągu
przez wychowawczynie, które do tej pory
opiekowały się daną grupą. Dzieci będą
miały zapewnione posiłki oraz pobyt na
czas zadeklarowany przez rodziców/opiekunów prawnych.

W nadchodzącym roku szkolnym wszystkie
dzieci będące mieszkańcami miasta, których
rodzice złożyli wnioski w ramach rekrutacji do
przedszkoli, zostały przyjęte.
We wszystkich żarskich przedszkolach
publicznych zostanie utworzonych 9 oddziałów
przedszkolnych dla dzieci 3-letnich.
W wyniku tegorocznej rekrutacji dodatkowo
do przedszkoli przyjęto: 23 czterolatków,
25 pięciolatków oraz 17 sześciolatków.

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

61. Ogólnopolski konkurs recytatorski
W dniach 8-9 kwietnia w Żarskim Domu Kultury odbył się Przegląd 61. Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego. Jury przesłuchało 51 uczestników. Nominacje do finałów
ogólnopolskich turnieju recytatorskiego,
które odbędą się w czerwcu w Ostrołęce
wywalczyli: Karolina Pachurka z Zielonej
Góry, Marta Pohrebny z Zielonej Góry oraz

Alicja Wróbel z Żar. Do przeglądu finałowego teatrów jednego aktora, które odbędą się
w czerwcu w Słupsku, zakwalifikowano Adriannę Machalicę z Zielonej Góry, natomiast
do przeglądu finałowego poezji śpiewanej,
który się odbędzie w czerwcu we Włocławku
zakwalifikowała się Kaja Frankiewicz z Zielone Góry. Gratulujemy.

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

OŁÓWKOWY ŚWIAT MAI - WYSTAWA PRAC MAI RUDEJ
Od 8 kwietnia w Galerii Kolebka Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Żarach można oglądać wystawę prac
Mai Rudej. Mała autorka
ma 5 lat i uczęszcza do grupy przedszkolnej Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
z Oddziałami Integracyjnymi
w Żarach. Rysowanie, szczególnie ołówkiem, to wielka
pasja Mai, której wyobraźnia podsuwa ciekawe pomysły. Wystawa potrwa do
31.05 w godzinach otwarcia
Biblioteki.
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MAJ W MBP, czyli święto bibliotek, bibliotekarzy i czytelnictwa
Maj w MBP upłynie pod hasłem wielu imprez, konkursów, spotkań.
Startujemy 1-2 maja – przyłączając się do
Majówki przy żarskim Rynku zajęciami pod
hasłem „Zostań Twarzą Biblioteki”.
9 maja zapraszamy na spotkanie z Zofią
Stanecką - znaną autorką książek dla dzieci
między innymi z serii „Basia”. W programie
zaplanowane są warsztaty literacko-plastyczne.
10 maja w ramach XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Biblioteka Inspiruje” organizujemy wystawę krajowego
Przeglądu Pasji Twórczych Bibliotekarzy.
Okres od 9 do 13 maja będzie w Bibliotece
czasem dla literatów. W Majowych Spotkaniach Literackich udział wezmą: Maria Wypych (poetka), Bolesław Wierzbicki (poeta),
Zbigniew Kozłowski (prozaik), Dana Newelska (prozaik). Również 13 maja zapraszamy na spotkanie autorskie z Magdaleną
Fabritius, autorką książki „Masaż niemowląt i nie tylko czyli jak się cieszyć rodzicielstwem dzień po dniu”. Następnego dnia
nastąpi rozstrzygniecie ogólnopolskiego

Henryk Lasko, bibliotekarz z Przemyśla, nadesłał
swoje obrazy na Przegląd Pasji Twórczych. Na zdjęciu
obraz „Nad wodą” – akryl i olej.

konkursu literackiego „O Laur Dziewina”.
15 maja (niedziela) weźmiemy udział w Żarskiej Niezapominajce. Przygotowaliśmy
z tej okazji liczne atrakcje dla dzieci.
Od 16 do 20 maja w ramach akcji Cała
Polska Czyta Dzieciom odbędzie się cykl
spotkań pod nazwą Całe Żary Czytają Dzieciom, podczas których dorośli mieszkańcy Żar będą czytać na głos najmłodszym.
W tym roku zaprosiliśmy przedstawicieli
lokalnych mediów. Ukoronowaniem tego
pełnego atrakcji tygodnia będzie Międzyszkolny Turniej Pięknego Czytania - Czyt*As
(21.05). Tym razem to dzieci pokażą swoje
umiejętności pięknej interpretacji tekstów
literackich. Wybierzemy najlepszych, ale za
wszystkich uczestników trzymamy kciuki.
O szczegółach będziemy informować na
bieżąco na Facebooku oraz stronie MBP.
Zapraszamy mieszkańców do udziału
w przygotowanych atrakcjach.

Aktualności z Miasta
2. Dycha po Żarach za nami! W imprezie uczestniczyło ok. 600
biegaczy z całej Polski. W tym roku zorganizowano także bieg
dla najmłodszych, w którym wzięło udział prawie 200 dzieci.

Diamenty Forbesa dla żarskich firm!
Burmistrz Żar Danuta Madej spotkała się z właścicielami żarskim firm, które
otrzymały prestiżową nagrodę Diamenty Forbesa 2016. Składając gratulację
Danuta Madej podkreśliła, że to dzięki takim firmom Żary zyskują gospodarczo na mapie województwa lubuskiego.
Diamenty Forbesa 2016
otrzymały:
Przedsiębiorstwo
Komunikacji
Samochodowej S.A. Żary
URBAN
Polska sp. z o.o. Żary
Magorex R. Górka
spółka jawna Żary
Serdecznie Gratulujemy!!!

wspomnienie otyliady
który to już raz i jakie wyniki osiągałeś
w kolejnych latach?
W Otyliadzie brałem udział już trzy razy. Po
raz pierwszy w 2014 roku przepłynąłem 11
km i zająłem 16 miejsce na 56 zawodników.
W 2015 roku przepłynąłem 13 km i zająłem
8 miejsce na 35 zawodników. W tym roku
przepłynąłem 19 km i zająłem 4 miejsce na
46 zawodników.

Na basenie Wodnik w Żarach z 12 na 13
marca odbył się trzeci nocny maraton pływacki „Otyliada” 2016. Pływanie rozpoczęło się o godzinie 18:00, a skończyło o 6:00
rano. Przypominamy, że najdłuższy dystans
na naszej pływalni przepłynął pan Paweł Łotocki (26 kilometrów), drugi był pan Tomasz
Świętoń (23 kilometry 200 metrów), trzecia
była pani Dagmara Polakowska (22 kilometry 200 metrów). Najstarszym uczestnikiem
OTYLIADY był pan Czesław Hyska, który
mimo swojego wieku (83 lata) przepłynął
4 kilometry 200 metrów. Najmłodszymi
uczestnikami byli : Antonina Dworska - 8 lat
i Maxim Kolesnikov - 11 lat.
Chcielibyśmy wspomnieć OTYLIADĘ żarską
przez pryzmat wyjątkowej osoby, która pływa z nami już od trzech lat. Tą osobą jest
Denis Włodyka, który mimo swojej niepełnosprawności rokrocznie pokonuje swoje
bariery i udowadnia, że bycie niepełnosprawnym nie oznacza zamknięcia na świat
i ograniczenia życia. Otyliada nagradza osoby ,które przepływają najdłuższy dystans.
Nie przewiduje jednak wyróżnień w kategorii osób niepełnosprawnych. Poniżej przedstawiamy kilka wypowiedzi Denisa:
Kolejny raz brałeś udział w nocnym maratonie pływackim Otyliady. Powiedz,

Co daje Ci pływanie? Czy jest to pasja i
sposób na siebie?
Tak, zdecydowanie to moja pasja i chcę być
najlepszy w tej dziedzinie. Pływanie daje mi
wolność, siłę, pewność siebie i zapomnienie o wszystkich problemach, które mnie
otaczają. Mój pierwszy kontakt z tym sportem był moim sposobem na poprawę mojej niepełnosprawności. Początki były trudne, ale teraz jest to dla mnie przyjemność.
Jak często trenujesz na pływalni? Czy
planujesz treningi, aby osiągać coraz
lepsze wyniki?
Trenuję na pływalni codziennie godzinę.
Bez tej ciężkiej pracy nie byłoby tych sukcesów.
Czy takie imprezy jak Otyliada mają sens?
Czy powinny odbywać się cyklicznie?
Moim zdaniem taka impreza sportowa ma
sens, ponieważ każdy z nas może sprawdzić swoje możliwości. W tych zawodach
trzeba być nie tylko silnym fizycznie, ale też
odpornym psychicznie, ponieważ z każdym
kilometrem jest coraz gorzej. W połowie
maratonu najpierw bolą mnie ręce, potem
szyja i z tymi dolegliwościami walczę już do
końca. Moim zdaniem powinno być dwóch
medalistów, aby osoby niepełnosprawne
nie były poszkodowane, ponieważ nigdy mi
się nie uda zająć pierwszego miejsca, ale
zawsze będę próbował.
Rozmowę przeprowadziła Agnieszka Janisz.
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festyn inspiracji „siła w rodzinie”
Dnia 2 kwietnia 2016 r. w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Żarach odbył się Festyn Inspiracji
„Siła w rodzinie”. Celem przedsięwzięcia jest
propagowanie aktywnego sposobu spędzania
wolnego czasu wszystkich członków rodziny.
Na gimnazjalistów i ich bliskich czekało mnóstwo atrakcji: tajniki przygotowania masek weneckich, „KrejziChemia”, rozgrywki szachowe,
sportowe i na torze rowerowym. W programie
znalazły się też warsztaty zdrowego żywienia i
zakręcona „SOKOwirówka”. Można było również ufarbować swoją koszulkę lub legginsy
metodą tie dye, spotkać się z dietetykiem i wizażystą, zagrać w grę typu „escape the room”,
wziąć udział w warsztatach archeologicznych,
w sztafecie z nagrodami „Biegiem na Rysy” oraz
poznać tajniki pracy wolontariusza. Wierzymy,
że spotkanie było owocne oraz zainspirowało
wielu do wspólnego spędzania wolnego czasu.
Kolejne już za rok!

ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW
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spotkanie autorskie
30 marca 2016 r. w Sali konferencyjnej Muzeum Pogranicza Śląsko – Łużyckiego odbyło się spotkanie autorskie z Gerhardem Friedlem – autorem książki „DOLNY BÓBR – NYSA ŁUŻYCKA 1945”.

konkurs wiedzy historycznej „państwo polskie w epoce piastowskiej”
6 kwietnia 2016 r. gimnazjaliści oraz uczniowie z szkół ponadgimnazjalnych sprawdzili
swoją wiedzę w kolejnym Konkursie Wiedzy
Historycznej pt. „Państwo polskie w epoce piastowskiej”. Do konkursu przystąpiły
szkoły: Gimnazjum nr 1 w Żarach, Zespół
Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
w Żarach, Zespół Szkół Ekonomicznych w
Żarach, Zespół Szkół Ogólnokształcących i
Ekonomicznych w Lubsku.
Komisja konkursowa wyłoniła następujących zwycięzców: I miejsce - Dawid Wardęga (Gim. 1), II miejsce - Krzysztof Leńczuk
(ZSOiT) i Arkadiusz Porzucek (ZSE), III miej-

sce – Iwo Stopa (ZSOiE). Pozostałe miejsca
zajęli: Damian Sitarek (ZSOiT), Jakub Kozakiewicz (ZSE), Angelika Stankiewicz (Gim. 1),
Dawid Gadroń (ZSOiT), Magdalena Nowicka (ZSE) i Daria Krasińska (Gim. 1).
Rozstrzygnięcie turnieju i przyznanie nagród odbędzie się w czerwcu, w tygodniu
kończącym rok szkolny 2015/2016. Zwycięska szkoła otrzyma dyplom i nagrodę
specjalną. Natomiast 28 kwietnia 2016 r.
uczestnicy konkursów organizowanych
przez Muzeum wezmą udział w wycieczce
wojskowo-historycznej „Szlakiem II Armii
Wojska Polskiego”.

VI żarski sejmik krajoznawczy
8 kwietnia 2016 r. o godz. 16:00 w Sali Konferencyjnej Muzeum odbył się VI Żarski Sejmik Krajoznawczy z cyklu Mijające Krajobrazy Ziemi Żarskiej. W trakcie sejmiku odczytano referaty, m.in. Elżbiety Łobacz-Bącal, Tomasza Fetzki, Ryszarda Bącal oraz Zbigniewa
Kasprzaka. Ponadto odbyła się również prezentacja prac młodzieży przedłożonych na
OMTTK- Poznajemy Ojcowiznę.

Burmistrz Miasta Żary

zaprasza lokalnych przedsiębiorców i instytucje do zostania Partnerem Karty Dużej Rodziny
Miejski Ośrodek Sportu,
Rekreacji i Wypoczynku
ul. Telemanna 1
Żarski Dom Kultury
ul. Wrocławska 7
Miejska Biblioteka Publiczna
w Żarach
ul. Wrocławska 11
Żłobek Miejski Nr 1
ul. Okrzei 13
Żłobek Miejski Nr 3
ul. Broni Pancernej 10
Muzeum Pogranicza ŚląskoŁużyckiego w Żarach
Pl. Kardynała Wyszyńskiego 2,
Przedszkole Niepubliczne
Żłobek Niepubliczny
„Chatka Puchatka”
ul. Czerwonego Krzyża 25B
„SPEED” Stacje paliw
ul. Piastowska 24
Autoport Olszyna Południe
Żarski Klub Sportowy
„Karate”
ul. Bolesława Chrobrego 9/5
Zakład Wodociągów
i Kanalizacji
w Żarach Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Getta 9-11
Centrum Rekreacji
Ruchowej „Aikido” Nauka
Języków Obcych
ul. Klonowa 23
Bar Pokusa
Kuchnia domowa.
pl. Rynek 17

DOŁĄCZYŁA DO PROGRAMU
„ŻARY MIASTO PRZYJAZNE DUŻEJ RODZINIE”:
Szkółka Języka Niemieckiego DEUTSCH
ul. Czerwonego Krzyża 25a
tel. 695 967 555
- zajęcia językowe 10% rabatu
- zajęcia językowe warsztatowe 10% rabatu
od 1.04.2016
do 31.12.2020

Sklep Wielobranżowy „Dewocjonalia” Helena
Jankowiak
ul. Chrobrego 14
tel. 692 055 562
- 5% zniżki na cały asortyment
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