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ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO ŻŁOBKÓW
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI
TERMINARZ REKRUTACJI:
3 kwietnia
– 10 kwietnia 2017 r.

Przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
(druk deklaracji kontynuacji)

18 kwietnia
– 28 kwietnia 2017 r.

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola
(wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola)

1 maja – 12 maja 2017 r.

Postępowanie rekrutacyjne

15 maja 2017r. godz. 9.00

Ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Listy zawierają: imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej,
- najniższą liczbę punktów, która uprawnia do zakwalifikowania.

16 maja
– 22 maja 2017 r.

Podpisywanie
zobowiązań
przez
rodziców
kandydatów
zakwalifikowanych do uczęszczania do przedszkola. Niepodpisanie zobowiązania
w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

23 maja 2017 r.

Ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych. Listy dzieci wywieszane są w placówkach uczestniczących w rekrutacji. Listy zawierają: imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów,
która uprawnia do przyjęcia.

KRYTERIA NABORU:
Kryterium

Punkty1)

Kryteria ustawowe
Dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Żary o statusie miejskim

100

Dziecko z rodziny wielodzietnej2)

100

Dziecko niepełnosprawne

100

Dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego

100

Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych

100

Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo

100

Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego3)

100

Dziecko objęte pieczą zastępczą

100

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli
po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzącykryteria lokalne.
Kryteria lokalne

1)
2)

Dziecko rodzica/ rodziców pracującego/pracujących, rodzica/rodziców prowadzącego/prowadzących działalność gospodarczą lub rodzica/rodziców studiującego//studiujących w systemie
stacjonarnym z udokumentowanym zatrudnieniem/prowadzeniem działalności gospodarczej/
studiowaniem

10

Czas pobytu dziecka w przedszkolu 7 godzin i więcej

10

Dziecko, którego rodzic/-e rozlicza/-ją podatek dochodowy od osób fizycznych jako osoba/-y zamieszkała/-e w Żarach w Urzędzie Skarbowym w Żarach albo mają zgłoszone miejsce
zamieszkania do celów podatkowych na terenie miasta Żary

80

rodzina wielodzietna – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci
samotne wychowywanie - oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę,
wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną,
chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

W I PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2017/18
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA KRYTERIÓW
oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
• kopię (oryginał do wglądu) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaną ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r, poz. 2046 i 1948);
• kopię (oryginał do wglądu) prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację, lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego
dziecka wspólnie z jego rodzicem;
• kopię (oryginał do wglądu) dokumentu potwierdzającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz.
575, 1583 i 1860);
• oświadczenie rodzica/rodziców potwierdzające wolę rozliczania się lub rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Żarach jako osoba/y zamieszkała/e w Żarach;
• oświadczenie rodzica/-ów o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej;
• oświadczenie rodzica/-ów dot. deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW
Burmistrz Miasta Żary
ogłasza
nabór dzieci do Żłobka Miejskiego nr 1 i Żłobka Miejskiego Nr 3 w Żarach
Rodzice ubiegający się o miejsce dla dziecka w żłobku zobowiązani są do złożenia kompletnej
i prawidłowo wypełnionej „Karty zgłoszenia dziecka do żłobka” (do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta lub w placówce żłobka od 1 kwietnia 2017 r.).
Karty wraz z wymaganymi dokumentami (dokumenty potwierdzające zatrudnienie, samotne
wychowywanie dziecka i inne sytuacje zaznaczone w Karcie zgłoszenia) należy złożyć u dyrektora żłobka w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2017 r.
Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka składa się tylko w jednym dowolnie wybranym żłobku.
Do żłobka będą przyjmowane dzieci:
•
w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia,
•
zamieszkałe wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi na terenie miasta Żary (weryfikacja
zamieszkania będzie prowadzona m.in. w oparciu o zameldowanie, umowy najmu lokalu,
podatki i daniny publiczne płacone na rzecz Gminy Żary o statusie miejskim),
•
rodziców/opiekunów prawnych pracujących w wymiarze pełnego etatu lub uczących się
w systemie dziennym.
Rodzice dzieci uczęszczających do żłobka w roku szkolnym 2016/2017 zobowiązani są do aktualizacji danych i potwierdzenia kontynuacji uczęszczania dziecka do żłobka od 1 września 2017 r.
Aktualizację danych i potwierdzenie kontynuacji na formularzu „Deklaracja kontynuacji” należy złożyć u opiekuna grupy, do której dziecko uczęszcza w terminie od 1 kwietnia do 15
kwietnia 2017 r.
Na podstawie złożonych kart i deklaracji komisje kwalifikacyjne powołane przez dyrektorów placówek sporządzą listy dzieci przyjętych do żłobka od 1 września 2017 r. oraz listy dzieci oczekujących na przyjęcie do żłobka.
Obie listy w terminie do 19 maja br. zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń właściwego żłobka.

2016 – DOBRE INWESTYCJE
Termomodernizacja Zespołu Szkół przy ul. Pułaskiego
– koszt inwestycji około 2 miliony złotych

Remont budynku szatniowo – socjalnego na stadionie Syrena
– koszt inwestycji około 150 tysięcy złotych

Remont chodnika ul. Okrzei
– koszt inwestycji około 279 tysięcy złotych

POWIETRZE
DANE POMIAROWE DLA PYŁU ZAWIESZONEGO PM 10
(stężenie średniodobowe)

DANE POMIAROWE PYŁU PM10 (µg/m3)
LUTY 2017
DATA

DANE POMIAROWE PYŁU PM10 (µg/m3)
MARZEC 2017
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W ŻARACH
Urząd Miejski w Żarach realizuje szereg działań naprawczych w celu poprawy jakości
powietrza, m.in.:
- modernizację i remonty dróg;
- oczyszczanie dróg;
- rozbudowę spójnej sieci ścieżek rowerowych;
- przyłączanie obiektów użyteczności publicznej do miejskiej sieci ciepłowniczej;
- termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej;
- udzielanie dotacji celowej na wymianę ogrzewania w obiektach mieszkalnych;
- edukacja ekologiczna mieszkańców.
Jednym z ważniejszych działań w walce ze „smogiem” jest program udzielania dotacji
celowej na wymianę ogrzewania. Dotacja przyznawana jest w wysokości 50 % kosztów
kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 10 000,00 zł.
W ramach przedmiotowego programu z terenu miasta Żary sukcesywnie likwidowane
będą wysokoemisyjne kotły opalane węglem, a w ich miejsce zostaną zainstalowane
urządzenia grzewcze zasilane gazem lub energią elektryczną. Wyeliminowanie procesu
spalania węgla w budynkach mieszkalnych przełoży się na znaczące ograniczenie emisji
pyłów, w szczególności PM10 i PM 2,5. Będzie to realna korzyść nie tylko dla mieszkańców, ale wpłynie też na poprawę jakości powietrza w całym mieście.

W lokalnych mediach pojawiają się błędne informacje dotyczące przekroczeń dla
pyłu PM 2,5. Nie można wprowadzać mieszkańców w błąd, gdyż nie ma dobowych
norm dla pyłu PM 2,5. Poziom tego pyłu obliczamy średniorocznie.
Dane, którymi miasto dysponuje i które są udostępniane na stronie internetowej,
pochodzą ze Stacji Monitoringu Powietrza, która jest wpisana w sieć monitoringu powietrza i jest nadzorowana bezpośrednio przez WIOŚ Zielona Góra. A zatem
podważanie tych wyników jest bezzasadne. 20 marca na podstawie wcześniej podjętej uchwały, która zmienia ograniczenie niskiej emisji, został rozpoczęty nabór
na dofinansowanie wymiany kotłów w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żary. Można uznać, że program cieszy się popularnością wśród mieszkańców.
Ważne jest to, że jest to pierwszy program w województwie lubuskim.

Aktualności z Miasta

KONKURS NA STRÓJ DLA ŻARUSIA
Podsumowanie konkursu na strój dla
maskotki Żaruś. I miejsce otrzymała pani
Krystyna Gowik; II miejsce zdobyła Joanna
Uchman; natomiast III - Bruno Radwański.
Wyróżnienie otrzymali: Oliwia Schiller,
Wiktoria Ostrówka, Weronika Lewon,
Anastazja Kowalczewska, Julia Kominek,
Maja Kominek, Wiktoria Urszulak, Anna
Markowska, Zofia Wiązek, Katarzyna Czeremurzyńska, Aleksandra Ledwoch, Karol
Ledwoch, Jan Ledwoch, Alicja Pietrzak, Dominika Ruda, Maciej Pietrzak.

Podpisanie umowy na realizację inwestycji pod nazwą rozbudowa drogi
ulicy Okrzei w Żarach

I Żarski Zlot Foodtrucków

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

Plebiscyt Sportowy

Gala z okazji zakończenia akcji

„Żarskie kobiety kobietom”

posiadanie zwierząt to nie tylko przyjemność, ale i obowiązki.
Należy pamiętać, że każdy człowiek ma prawo do swobodnego poruszania się, natomiast wypuszczony luzem pies często wzbudza poczucie zagrożenia. Są osoby, które odczuwają strach przed
każdym napotkanym, nawet najspokojniejszym psem.
Jesteś właścicielem psa, pamiętaj o obowiązkach z tym związanych. Nałożone obowiązki ciążą nie
tylko na właścicielu psa, ale i na osobie, która w danym czasie się nim opiekuje.
Aktem prawnym regulującym obowiązki w tym zakresie jest Uchwała Rady Miejskiej w Żarach NR
XIII/141/15 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Żary o statusie miejskim.
• osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz
przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
• w odniesieniu do psów – przy wyprowadzaniu używanie smyczy, a w przypadku możliwości
stworzenia zagrożenia, nakładanie kagańca;
• zachowanie środków ostrożności przy wyprowadzaniu oraz przewożeniu środkami komunikacji
publicznej zwierząt domowych,
• stały i skuteczny dozór,
• zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych do
tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów stwarzających zagrożenie,
• zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może
mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej
opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich,
• natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta
domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te,
umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być składowane w komunalnych pojemnikach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób
niewidomych, korzystających z psów przewodników.
• Zabrania się wprowadzania zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla
dzieci, plaż, kąpielisk.
Niestety właściciele czworonogów nie zawsze wykazują się odpowiedzialnością i nie wszyscy przestrzegają obowiązków, jakie zostały nałożone na posiadaczy zwierząt.
Należy zaznaczyć, iż psie odchody to nie tylko nieestetyczny element miejskich ulic, parków, skwerów itp., ale też potencjalne zagrożenie epidemiologiczne. W psich odchodach występuje wiele
drobnoustrojów, które mogą być przyczyną groźnych chorób zakaźnych i pasożytniczych dla ludzi.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA
Wybrane przepisy prawne z Kodeksu Wykroczeń
Art. 54 Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.
Art. 77 Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
Art. 78 Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
Art. 108 Kto szczuje psem człowieka, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
Art. 166 Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega
karze grzywny albo karze nagany.

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

BYĆ JAK JANE AUSTEN
10 marca z okazji Dnia Kobiet Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach przygotowała
warsztaty z wizażu oraz czesania. Prowadziły je utalentowane kosmetyczki: Marta Kaczmarska (wizaż) oraz Dorota Zimniewicz (fryzury). Na spotkaniu porannym gościliśmy
uczennice z Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Żarach, wieczorem natomiast odwiedziły
nas nieco starsze panie. Łączyło je jedno –
chęć podkreślenia swojego piękna poprzez
makijaż i dobraną fryzurę. Panie malowały
się słuchając instrukcji kosmetyczki, nanosiły puder, szminkowały usta. Pozwoliły sobie
być piękne. A wszystko to w związku z rokiem znanej angielskiej pisarki XIX wieku –
Jane Austen – która słynęła nie tylko z urody,
ale i ogromnego talentu. Nasi goście mieli
też możliwość wysłuchania historii życia pisarki oraz zapoznania się z przygotowanymi
na tę okazję książkami i czasopismami z zakresu kosmetologii i pielęgnacji ciała.

21

Można mnie poznać przez moje wiersze – spotkanie autorskie z Martą Kazanecką
W ramach Młodej Fali, czyli cyklu spotkań z osobami piszącymi wiersze i prozę
w naszym regionie, gościliśmy w MBP Martę Kazanecką – uczennicę Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego. Wiersze Marty
są dojrzałe, pełne jej emocji, przemyśleń.
To jej własny sposób patrzenia na świat. Na
spotkaniu miała okazję posłuchać swoich
wierszy w wykonaniu przyjaciół i zaproszonych gości, co było dla niej pewną nowością. Jeden z wierszy Marty odśpiewała
Julia Łabuda przy gitarowym akompaniamencie Daniela Łyby. Spotkanie poprowadził Zbigniew Kozłowski, a uświetnił występami wokalnymi Piotr Pużak. Gościliśmy
też na spotkaniu panią Burmistrz – Danutę
Madej. Mamy nadzieję, że takich spotkań

z młodymi utalentowanymi osobami będzie więcej w naszej bibliotece. Warto
dzielić się swoją twórczością ze światem,
z bliskimi, z przyjaciółmi. Jaką bowiem wartość ma wiersz schowany w szufladzie?!

RYMOWANKA JAK DZIECIĘCA SKAKANKA
To tytuł wystawy przygotowanej przez
dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
z Oddziałami Integracyjnymi.
17 marca w dniu otwarcia wystawy w Oddziale dla Dzieci MBP odbyło się również
spotkanie integracyjne dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 2 oraz dzieci z Zespo-

łu Szkolno-Przedszkolnego. Uczestniczyli
w nim również rodzice i bibliotekarze.
Przedszkolaki miały okazję wziąć udział
w licznych zabawach, oczywiście z rymowanką w tle. Na koniec można było obejrzeć prace wyeksponowane na wystawie
i posilić się słodkim poczęstunkiem.

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

Lubuski Konkurs Recytatorski Żary 2017
Jury w składzie: Olga Olejnik, Daniela Giecold,
Waldemar Dybalski postanowiło
przyznać nagrody i zakwalifikować do przeglądu wojewódzkiego następujące osoby:
Kategoria I
Antoni Szewczyk - ZSP Jasień, Zuzanna Wacowska - ZS Mirostowice Dolne, Natalia
Wacowska - ZS Mirostowice Dolne. Ponadto jury postanowiło przyznać następujące
wyróżnienia: Kornelia Kotwica - SP Tuplice,
Oktawian Dzido - ZS Mirostowice Dolne,
Oliwia Waszak - SP 1 Lubsko, Julia Ślebiedzińska - ZSP Łęknica, Bartłomiej Paluszkiewicz ZS Tuplice, Zuzanna Wesołowska
- SP Nowe Czaple, Marta Nowakowska - SP
2 Lubsko, Zuzanna Janiak - SP Jasień, Julia
Szymczak - SP Mierków.
Kategoria II
Kacper Koźlik - SP2 Żary, Jakub Sulikowski
- SSP Żary, Karina Juncewicz - SP 3 Lubsko.
Ponadto jury postanowiło przyznać następujące wyróżnienia: Malwina Sudejko
- Biblioteka Olbrachtów, Karolina Kotwicka
- NSP Mierków, Aleksandra Penksa - ZS Mirostowice Dolne, Julia Chwieszczennik - SP
1 Lubsko.
Kategoria III
Jakub Kosiński - ZS Grabik, Sara Preneta - ZS
Tuplice, Kamil Żurawicki - PDD Lubsko. Ponadto jury postanowiło przyznać następujące wyróżnienia: Jakub Stec - GIM 3 Żary,
Martyna Komenda - KGIM Żary, Wiktoria
Delejowska - ZS Tuplice, Olga Skokowska GIM Brody, Karolina Banasiak - ZS Bieniów.

Inicjacje na granicy zmysłów. Spotkanie z Przemkiem Kossakowskim
Przemek Kossakowski - rocznik 1972. Autor cyklu programów „Kossakowski. Szósty
zmysł”, „Inicjacja”, „Być jak…” (emitowanych
na kanale TTV). W pierwszym programie
dokumentował podróże po Ukrainie, Rosji, Bałkanach i Polsce, podczas których doświadczał praktyk znachorów, uzdrawiaczy
i wróżbitów. Zakopywany w grobie, obkładany wnętrznościami barana, poddawany
praktykom podcinania języka… Pokłosiem
jego podróży stała się książka „Na granicy
zmysłów”. W drugim programie poddaje się
osobistym, często ekstremalnym doświadczeniom, wchodząc w nieznane dla siebie,

obce światy. Jak jest naprawdę w cygańskiej
społeczności? Co każdego poranka po obudzeniu się czują ludzie nadmiernie otyli? Jak
wytrzymać życie na pustelni? Jak długo można nie spać?
Podczas spotkań opowiada o tym, czego
nie widać w jego programach, ukazując to
w improwizowanej, błyskotliwej i dowcipnej
formie. Spotkania wzbogacone są pokazami
licznych zdjęć, których następstwo często
uzależnione jest od interakcji z widzami.
Termin: 23 kwietnia godz: 17:00
Bilety: 20 zł / Pub Max ul. Okrzei 5a,
Miejsce: Pub Max

IV HALOWY LEKKOATLETYCZNY MITYNG POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA ŻARY
23 lutego 2017 r. w Gimnazjum nr 3 w Żarach odbył się IV Halowy Mityng Lekkoatletyczny
pod patronatem Burmistrza Miasta Żary. W zawodach wzięło udział ponad 250 zawodników z Nowej Soli, Gubina, Nowego Miasteczka, Trzebiela, Wymiarek, Witoszyna, Olbrachtowa, Lipinek Łużyckich, Złotnika i Żar, w sumie 17 szkół podstawowych. Bardzo dużą
część startującej młodzieży stanowiły dzieci trenujące w grupach naborowych programu
„Lekkoatletyka dla każdego”. Organizatorem zawodów było Gimnazjum nr 3 w Żarach
oraz MLKS „Agros” Żary, współorganizatorami i sponsorami imprezy byli: Urząd Miasta
Żary, Kronopol, Drukarnia Chroma i Cukiernia Grodzcy.

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

OTYLIADA 2017 NA PŁYWALNI WODNIK W ŻARACH
Z 11 na 12 marca odbył się IV Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki. W tym roku gościliśmy u siebie również reprezentację żołnierzy amerykańskich i polskich. W tym roku
Żary uplasowały się na VIII miejscu wśród pływalni, które zgłosiły się do maratonu - w sumie zgłoszonych było 46 pływalni w Polsce. Pani Agata Pawłowska, która zajęła w Żarach
pierwsze miejsce w ogólnopolskim rankingu, zajęła swoim wynikiem IX miejsce na 1872
uczestników z całej Polski.
Wyniki IV Ogólnopolskiego Nocnego Maratonu Pływackiego OTYLIADA 2017,
który odbył się na Pływalni „WODNIK” w Żarach
Imię i nazwisko sędziego głównego: Henryk Moskwa
Impreza rozpoczęła się o godz.: 18:10, zakończyła o godz.: 6:00			
W zawodach wzięło udział uczestników: 54
Najdłuższy dystans przepłynęła: Agata Pawłowska - 32 000 m (I miejsce), Oskar Bogucki - 31 050 m (II miejsce), Paweł Łotocki - 30 700 m (III miejsce).
Zawodnikiem pływalni, który zasługuje na szczególne uznanie był Denis Włodyka, który
rokrocznie jest z nami i mimo swojej niepełnosprawności przepłynął 19 000 m. Został
uhonorowany przez MOSRiW pamiątkowym podziękowaniem.
Najstarszym uczestnikiem OTYLIADY, który również rokrocznie jest z nami, był pan Czesław Hyska, który w maju tego roku obchodzić będzie 84 urodziny.
Najmłodszymi dziećmi były: dziewczynka: Lena Jersak 5 lat i 3 m-ce – dystans 850 m;
chłopiec: Bartłomiej Kołat 7 lat i 3 m-ce – dystans 75 m			
Łącznie na pływalni uczestnicy przepłynęli: 422 025 m
Wszystkim Serdecznie dziękujemy za wspaniałą zabawę, udział, za bicie własnych rekordów i pokonywanie siebie oraz aktywny wspaniały czas !
Bez Was ta impreza nie miałaby sensu i nie byłaby ona na takim poziomie!!! Do zobaczenia za rok na V Ogólnopolskim Maratonie Pływackim na Pływalni Wodnik w Żarach.

MOSRiW w Żarach informuje o zmianach w cenniku na Pływalni Wodnik
• Seniorzy posiadający Żarską Kartę Seniora wejdą na obiekt w każdym czasie za 3 zł za godzinę.
• Kluby i Stowarzyszenia mające podpisaną umowę z MOSRiW i uiszczający opłatę za
usługi na kwotę minimum 100 zł brutto wejdą na Pływalnię za 2 zł za godzinę.
• Wprowadzono również nową taryfę związaną z możliwością wynajęcia toru. Opłata wyniesie 70 zł netto +23% Vat za godzinę.

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

Konkurs Wiedzy Historycznej „Polacy na frontach II wojny światowej. Szlak bojowy
2. Armii Wojska Polskiego i 1. Korpusu Pancernego na Łużycach w 1945 roku”
28 lutego uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych sprawdzili swoją wiedzę
w kolejnym Konkursie Wiedzy Historycznej organizowanym przez Muzeum w ramach II Turnieju Wiedzy Historycznej. Tematem konkursu byli „Polacy na frontach
II wojny światowej. Szlak bojowy 2. Armii
Wojska Polskiego i 1. Korpusu Pancernego na Łużycach w 1945 roku”. Do udziału
w konkursie zgłosiły się szkoły: Gimnazjum nr 2 (Gim 2) w Żarach, Zespół Szkół
Ekonomicznych w Żarach (ZSE), Zespół
Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
w Żarach (ZSOiT) oraz Zespół Szkół Technicznych w Lubsku (ZST Lubsko). Pierwsze miejsce zajął Dawid Mużyłowski (ZST
Lubsko), drugie miejsce ex aequo Joanna
Jurkiewicz (ZSOiT) i Dawid Wardęga (ZSE),

trzecie miejsce otrzymała Maja Grześków
(ZSOiT). Zwycięzcy i uczestnicy utrzymali upominki i dyplomy ufundowane przez
Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego.

Wystawa „Polskie medalistki letnich igrzysk olimpijskich”
W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Kobiet, Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego przygotowało wystawę fotograficzną poświęconą polskim medalistkom letnich
igrzysk olimpijskich. Otwarcie wystawy miało miejsce 9 marca o godz. 14:00 i uzupełnione było prezentacją multimedialną dotyczącą sukcesów naszych reprezentantek oraz
prelekcją o żarskich kobietach sportu. Wystawa prezentowana będzie do końca miesiąca.

Bitwa o Łużyce
22 kwietnia żarskie Muzeum zaprasza na Plac Konstytucji 3 Maja, gdzie odbędzie się
inscenizacja walk o Łużyce w 1945 r. W widowisku batalistycznym wezmą udział grupy
rekonstrukcyjne z Polski, Niemiec i Czech. Nie zabraknie ciężkiego sprzętu pancernego
oraz zabytkowych samochodów i motocykli. Na zakończenie – wojskowa grochówka
i nie tylko! Start: 17:00.

Kino Pionier
ŻARY, ul. Podchorążych 30
tel. 68 374 01 03
www.kino-zary.pl
email:kino@kino-zary.pl
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16:00 Piękna i Bestia 2D Dubbing
18:15 Piękna i Bestia 3D Dubbing
20:30 Amok
14:40
16:45
19:00
21:00

Piękna i Bestia 2D Dubbing
Piękna i Bestia 3D Dubbing
DKF
Porady na zdrady

13:00
16:00
18:15
20:30
16:00
18:15
20:30

Klub Seniora Jackie
Piękna i Bestia 2D Dubbing
Piękna i Bestia 3D Dubbing
Amok
Piękna i Bestia 2D Dubbing
Piękna i Bestia 3D Dubbing
Amok

16:00 Zając Max ratuje Wielkanoc
18:00 Carrie Pilby
20:00 Baba Jaga
14:40
16:45
19:00
21:00
16:00
18:00
20:00

Zając Max ratuje Wielkanoc
Carrie Pilby
DKF
Baba Jaga
Zając Max ratuje Wielkanoc
Carrie Pilby
Baba Jaga

16:00 Zając Max ratuje Wielkanoc
18:00 Pokot
20:15 Life

20

16:00 Zając Max ratuje Wielkanoc
18:00 Pokot
20:15 Life

21

16:00 Dzieciak rządzi 3D Dubbing
18:00 Dzieciak rządzi 2D Dubbing
20:00 Ghost In the Shell

22-23

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

Dzieciak rządzi 2D Dubbing
Dzieciak rządzi 3D Dubbing
Dzieciak rządzi 2D Dubbing
Ghost In the Shell

24

16:00 Dzieciak rządzi 3D Dubbing
18:00 Dzieciak rządzi 2D Dubbing
20:00 Ghost In the Shell

25

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

Dzieciak rządzi 2D Dubbing
Dzieciak rządzi 3D Dubbing
DKF
Ghost In the Shell

26-27

16:00 Dzieciak rządzi 3D Dubbing
18:00 Dzieciak rządzi 2D Dubbing
20:00 Ghost In the Shell

26-27

16:00 Dzieciak rządzi 2D Dubbing
18:00 Dzieciak rządzi 3D Dubbing
20:00 Bikini Blue

29-30

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

16:00
18:00
20:15
15:00
16:45
19:00
21:00

Zając Max ratuje Wielkanoc
Pokot
Life
Zając Max ratuje Wielkanoc
Pokot
DKF
Baba Jaga

13:00
16:00
18:00
20:15

Klub Seniora Dalida. Skazana na miłość
Zając Max ratuje Wielkanoc
Pokot
Life

Dzieciak rządzi 2D Dubbing
Dzieciak rządzi 2D Dubbing
Dzieciak rządzi 3D Dubbing
Bikini Blue

Dzieciak rządzi

Pewnego dnia w życiu siedmioletniego Tima pojawia się mały braciszek. Tim natychmiast zdaje
sobie sprawę, że ubrany w garnitur, noszący
teczkę i zachowujący się jak rasowy biznesmen
dzieciak jest zagrożeniem dla jego niezachwianej dotąd pozycji w rodzinnym domu. Gdy Tim
postanawia odzyskać utraconą pozycję, natraﬁa
na trop tajemnego spisku, który może zmienić
równowagę sił na świecie. Przekonuje się przy
tym, że kluczem do tajemnicy jest jego młodszy
brat. Rywale muszą zapomnieć o dzielących ich
różnicach, ocalić rodziców, przywrócić porządek
na świecie i udowodnić, że więzy rodzinne są siłą,
której nic nie jest w stanie pokonać.
źródło: ﬁlm.wp.pl
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