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Poni¿ej publikujemy kolejny artyku³ z cyklu prezentacji 

twórców kultury. Tym razem przybli¿yæ chcemy sylwetkê 

pani Doroty Ciechanowicz. 

Rozmowê przeprowadzi³ Jerzy Wêgier.

Od czego rozpoczê³a siê Pani przygoda z tañcem?

Mia³am 14 lat, gdy zg³osi³am siê wraz z bardzo liczn¹ grup¹ 

dzieci do domu kultury Huty Szk³a Okiennego. Tworzona by³a 

wówczas sekcja taneczna, która rozpoczyna³a swoj¹ dzia-

³alnoœæ pod kierunkiem pani Ligii Kazan. Wybranych zosta³o 

nas oko³o 20 osób. Tañczyliœmy taniec estradowy, z którym 

wystêpowaliœmy na okolicznoœciowych akademiach. Huta 

finansowa³a ca³¹ nasz¹ dzia³alnoœæ. JeŸdziliœmy równie¿ na 

wystêpy poza ¯ary, a nawet przypominam sobie wystêp w 

niemieckim Guben na imprezie „Wiosna nad Nys¹”. Do 

dziœ wspominam przepiêkne i bogate „z³ote” kombinezony, 

w których tam siê prezentowaliœmy.

Pocz¹tki, to taniec estradowy, a jak rozwija³y siê 

dalej zainteresowania?

Niestety pomimo chêci i zdolnoœci brakowa³o kogoœ, kto by 

ukierunkowa³ losy dalszej mojej kariery. W wieku 19 lat 

odwa¿y³am siê pojechaæ do Warszawy na Woronicza, aby 

wzi¹æ udzia³ w eliminacjach do konkursu tañca disco. Los siê 

do mnie uœmiechn¹³; zosta³am zauwa¿ona, doceniona i za-

kwalifikowana. Bra³am równie¿ indywidualnie udzia³ w 

Mistrzostwach Polski tañca disco w Piotrkowie Trybunalskim, 

gdzie dosta³am siê do pó³fina³u. W Zielonej Górze otworzono 

poznañsk¹ filiê szko³y baletowej, jednak przyjmowano tylko 

m³odzie¿ do 15 roku ¿ycia. Ja wówczas niestety ju¿ mia³am 

wiêcej.

W tamtych czasach o wiele trudniej by³o znaleŸæ 

mo¿liwoœæ rozwoju artystycznego w dziedzinie tañca,

wiêc co pozosta³o m³odej zdolnej...?

Przez 10 lat tañczy³am tylko dla siebie i swojej przyjemnoœci 

np. w ¿arskich dyskotekach. W kunickim domu kultury 

organizacyjnie siê wiele zmienia³o i nie by³o miejsca dla 

zespo³ów tanecznych. Dopiero w po³owie lat 90. zaczê³y siê 

zajêcia prowadzone przez wychowanki pani Ligii Kazan. 

Spotka³am siê z propozycj¹ poprowadzenia zajêæ i wyrazi³am 

zgodê. Praca z dzieæmi i m³odzie¿¹ uœwiadomi³a mi potrzebê 

poznania metodyki pracy, a co za tym idzie podwy¿szenia

swoich kwalifikacji.

Rozpocz¹³ siê nowy etap w ¿yciu tancerki?

W tym czasie dom kultury sta³ siê fili¹ ̄ arskiego Domu Kultury. 

Dyrektor Roman Krzywotulski po zapoznaniu siê z moj¹ prac¹ 

zaproponowa³ mi stanowisko instruktora pod warunkiem, 

¿e podniosê swoje kwalifikacje w tym kierunku.

Gdzie zdobywa³a Pani tê niezbêdn¹ wiedzê?

Pierwszy to by³ kurs kwalifikacyjny tañca wspó³czesnego a¿ 

w Krakowie. Brakuje w Polsce szkó³ przygotowuj¹cych 

instruktorów tañca. W Krakowie w trakcie kursu po raz 

pierwszy zetknê³am siê z tañcem jazzowym. Pozna³am wielu 

wybitnych tancerzy m.in. Micha³a Piróga. Zajêcia prowadzi³a 

pani dyrektor Ewa Szlufik-Pañtak. Otrzyma³am dyplom 

Ministerstwa Kultury uprawniaj¹cy mnie do prowadzenia 

zajêæ tanecznych.

By³a zatem Pani ju¿ z prawdziwego zdarzenia 

instruktorem?

Ukoñczenie kursu uœwiadomi³o mi jak wiele potrzeba wiedzy 

i umiejêtnoœci dla przekazania swojej pasji innym. W 

miêdzyczasie dom kultury skierowa³ mnie na warsztaty 

taneczne prowadzone przez autorytety i s³awy œwiatowe 

w dziedzinie tañca.

Jest Pani instruktorem, który jako jedyny w ¯arach

ukoñczy³ kierunek tañca na wy¿szej uczelni.

Wy¿sza Szko³a Umiejêtnoœci w Kielcach otworzy³a jako 

pierwsza na wydziale humanistycznym kierunek tañca, 

wspó³pracuj¹c œciœle z Kieleckim Teatrem Tañca. Studia 

licencjackie ukoñczy³am w 2006 r. Magisterskich jeszcze nie 

ma. Na uczelni pozna³am ró¿ne rodzaje tañca; oprócz 

wspó³czesnego i jazzowego, pozna³am towarzyski, ludowy, 

mody taneczne, szeroki wachlarz tañca nowoczesnego. 

Zajêcia prowadzi³y s³awy polskiego tañca takie jak: Ewa 

Wycichowska, Zofia Rudnicka, Piotr Urbañski, Grzegorz 

Pañtak, Krzysztof Morawiec. Szko³a specjalizuje siê w tañcu 

jazzowym. W ten sposób od tañca estradowego przez 

wspó³czesny dosz³am do tajników tañca jazzowego.

Obecna pracuje Pani jako wykwalifikowany instruktor

z zespo³ami tanecznymi w ¯arskim Domu Kultury?

Bierzemy udzia³ w koncertach, przegl¹dach powiatowych, 

wojewódzkich, festiwalach ogólnopolskich. Organizujemy 

warsztaty w ro¿nych stylach tanecznych. Zapraszamy inne 

zespo³y, z którymi wspólnie tañczymy na koncertach. Naj-

starsi moi wychowankowie to ju¿ doroœli, dwudziestokilkuletni 

ludzie. Cieszê siê, ¿e taniec jest teraz tak bardzo popularny. 

Chcia³abym jednak podkreœliæ, ¿e nie wystêpy i laury s¹ 

najwa¿niejsze, ale zabawa i radoœæ jak¹ daje taniec. Po latach 

pracy widzê ogromn¹ rolê wychowawcz¹ i terapeutyczn¹ 

tañca.

Dziêkujê za rozmowê.

Tancem zakrecona
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W dniu 19 lutego 2011 r. odby³o siê Walne Zebranie Spra-

wozdawczo-Wyborcze kunickiej OSP dokonuj¹ce pod-

sumowania i oceny dzia³alnoœci jednostki za miniony 2010 r. 

W tym okresie Zarz¹d pracowa³ w nastêpuj¹cym sk³adzie:

prezes  - Tomasz £ysek

naczelnik  - Krzysztof G³adkowski

z-ca prezesa  - Daniel Sobków

z-ca naczelnika  - Tomasz Kamiñski

sekretarz  - Ma³gorzata Wiesner

gospodarz  - Piotr Sawicki

cz³onek  - Bogdan Klockowski

cz³onek  - Krystyna Wer

Kunicka jednostka w 2010 r. uczestniczy³a w dzia³aniach 

ratowniczo-gaœniczych ogó³em 100 razy. Wyjazdów na 

terenie miasta by³o 85, w tym: 41 po¿arów, 46 miejscowych 

zagro¿eñ, 10 zabezpieczeñ i 3 fa³szywe alarmy. W ubieg³ym 

roku odby³y siê cztery posiedzenia Zarz¹du, na których 

rozpatrzono organizacjê dzia³añ wynikaj¹cych z przyjêtego 

przez Zarz¹d kalendarza. W ramach zatwierdzonego planu 

jednostka uczestniczy³a w nastêpuj¹cych æwiczeniach i 

uroczystoœciach:

• 23-25 kwietnia udzia³ w Miêdzynarodowych Manewrach 

Zespo³ów Ratowniczych,

• powiatowe zawody sportowo-po¿arnicze,

• powiatowy Dzieñ Stra¿aka,

• rozdanie odznaczeñ dla zas³u¿onych cz³onków jednostki,

• próbny alarm przeciwpo¿arowy w miejscowej Szkole

  Podstawowej nr 10,

• æwiczenia organizowane przez Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹

  w Apeximie w Mirostowicach Dolnych,

• aktywny udzia³ w akcjach powodziowych w gminach:

  Otyñ, £êknica i Potok.

• udzia³ w zabezpieczeniu imprez masowych takich jak:

  mecze na stadionie w Kunicach, Turniej Pi³ki Siatkowej 

  w hali sportowej w „Prusie",

• zabezpieczenie fajerwerków na Nowy Rok oraz „Œwiate³ko

  do nieba" podczas Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy.

Sprawozdanie z dzia³alnoœci jednostki w roku 2010 

przedstawi³a druhna Ma³gorzatab Wiesner, natomiast sprawo-

zdanie finansowe prezes Tomasz £ysek. Bardzo szczegó³owe 

sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczyta³ jej przewodnicz¹cy 

druh Grzegorz Terlecki. Zebrani zapoznani zostali tak¿e z 

projektem merytorycznej i finansowej dzia³alnoœci jednostki 

na rok bie¿¹cy. W dyskusji g³os zabra³a pani Agnieszka 

Izdebska, która poinformowa³a o wydatkach, jakie poniós³ 

Urz¹d Miasta ¯ary, w celu zapewnienia utrzymania mater-

ialnego jednostki. Apelowa³a tak¿e o oszczêdnoœæ w 

gospodarowaniu gazem w centralnym ogrzewaniu. Nastêpnie 

g³os zabra³ Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaœniczej PSP w 

Zarach, m³. bryg. Piotr Rybak. Poinformowa³ o zamiarze wi-

zytacji jednostki, wspó³pracy oraz æwiczeniach i szkoleniach. 

W g³osowaniu zarówno nad udzieleniem absolutorium dla 

Zarz¹du jak i przyjêciem planów na rok bie¿¹cy opowiedzia³a 

siê zdecydowana wiêkszoœæ uprawnionych do glosowania, 

wstrzyma³y siê 2 osoby. Walne Zebranie dokona³o tak¿e 

wyboru delegatów na zjazd powiatowy i wojewódzki ZOSP RP. 

Delegatami zostali wybrani: druh £ysek Tomasz oraz druh 

Sobków Daniel. Przyjêto tak¿e 5 uchwal i 5 wniosków, które 

dotycz¹: remontu instalacji elektrycznej, odnowienia œcian w 

gara¿u szatni, udzia³u jednostki w II zielonogórskich 

æwiczeniach Spo³ecznych S³u¿b ratowniczych, zwiêkszenia

liczby kierowców.

Stan konta bankowego OSP ¯ary - 

Kunice w dniu 31.12.2010 r. wynosi³ 

1431,10 z³.

Na obs³ugê konta, oraz polecenie prze-

lewu wydatkowano 196 z³. Otrzymana 

dotacja z KSRG w wysokoœci 8.320 z³ w 

ca³oœci wydatkowano na zakup sprzêtu 

ratowniczo-gaœniczego oraz sprzêtu 

ochrony osobistej stra¿aka. Otrzymaliœmy 

tak¿e zwrot kosztów, jakie poniesiono 

bior¹c udzia³ w ratowaniu mienia i ¿ycia 

ludzi poszkodowanych podczas powodzi w 

wysokoœci 524,10 z³. Wysokoœæ sk³adek 

wp³aconych przez naszych druhów to 

kwota 352 z³. W kasie pozosta³a kwota 

107 z³, reszta zosta³a przekazana na 

wi¹zanki okolicznoœciowe - kwota 245 z³. 

W zestawieniu tabelarycznym przedsta-

wiamy planowane i poniesione wydatki na 

utrzymanie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej 

w ¯arach-Kunicach wydatkowane przez

bud¿et miasta.
Opracowa³: Bogdan Klockowski

Sprawozdanie z dzia³alnoœci OSP ¯ary - Kunice za 2010 rok



W dniu 24 maja odby³o siê coroczne Walne Zebranie Sto-

warzyszenia. Zarz¹d w swoim sprawozdaniu dokona³ pod-

sumowania i oceny wszystkich spraw, którymi zajmowa³ siê 

w minionym 2010 roku. Cz³onkowie Stowarzyszenia zapoznani 

zostali ze wszystkimi problemami organizacyjnymi i merytorycz-

nymi oraz z sytuacj¹ finansow¹. Organa wykonawcze pracowa³y 

w tym okresie sprawozdawczym wspólnie w niezmienionym i 

pe³nym sk³adzie. Odby³y siê cztery posiedzenia, a wiêc

wype³niono statutowy obowi¹zek zebrañ.

Realizuj¹c cele dzia³ania Stowarzyszenia w minionym roku, 

podobnie jak w latach ubieg³ych Zarz¹d skupia³ siê g³ównie na 

problemach dotycz¹cych dzielnicy Kunice, a wynikaj¹cych z

naszego statutu. Dotyczy³y one nastêpuj¹cych zagadnieñ:

1. Ochrona dóbr kultury i tradycji lokalnych.

2. Wspomaganie przedsiêbiorczoœci miejscowych wspólnot.

3. Promowanie lokalnych œrodowisk.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkañców Kunic, na 

popo³udniowy wiosenny spacer, którego przyjemnym akcen-

tem powinna byæ wizyta w naszej ma³ej galerii 

„Zaœcianek”. Ka¿dego miesi¹ca czeka tam nowa ekspo-

zycja malarstwa, rysunku oraz grafiki ¿arskich artystów. 

Proponujemy kontakt ze sztuk¹ ¿yw¹, niereprodukowan¹. 

Jest to jedyne w swoim rodzaju doœwiadczenie, zw³aszcza dla 

tych zainteresowanych, którzy nie maja mo¿liwoœci bywania 

w innych galeriach.

Na prze³omie miesi¹ca lutego i marca goœciliœmy ar-

tystê malarza, rysownika, modelarza i projektanta 

Boles³awa Strojka, który zaprezentowa³ zbiór prac w 

technikach takich jak: olej, pastel, akwarela, o³ówek. Treœci¹ 

jego malarskich opowieœci s¹ czaruj¹ce zak¹tki Zielonego 

Lasu, miejsca naznaczone histori¹, zwi¹zane z architektur¹ 

¯ar. Wartoœci¹ artystyczn¹ tych przedstawieñ jest uchwyco-

ne œwiat³o, przeobra¿aj¹ce barwy lokalne i buduj¹ce nastrój 

pejza¿y. Pan Boles³aw, bêd¹c mi³oœnikiem nie tylko ¿arskich 

plenerów „uwieczni³” w technice akwareli architekturê 

niezwykle malowniczych beskidzkich cerkiewek. Dope³nie-

niem ekspozycji by³y rysunki, subtelnie wysmakowane, niemal 

malarskie, a to za spraw¹ znakomicie prowadzonego narzêdzia 

i harmonijnie prowadzonego waloru. Autor, bêd¹c wielbicie-

lem natury, ukazuje miejsca dzikie, odwiedzane jedynie 

przez ptaki. Szaroœciami, ³agodnymi przejœciami tonalnymi 

wyczarowuje klimat krajobrazu zimowego. Artysta bêd¹c 

niezwykle otwartym i mi³ym cz³owiekiem, nawi¹za³ kontakt 

z m³odzie¿¹ obecn¹ na wernisa¿u, dziel¹c siê swymi do-

œwiadczeniami zwi¹zanymi z bogat¹ twórczoœci¹ jak¹ uprawia 

przez ca³e swoje ¿ycie. Prace Boles³awa Strojka znajduj¹ 

siê w wielu prywatnych kolekcjach w Polsce i za granic¹.

Wystawa, któr¹ mieliœmy przyjemnoœæ ogl¹daæ w kwietniu, 

to prace udostêpnione przez Janusza Zauœciñskiego. 

Artysta jest plastykiem z zawodu, pracuje w ̄ DK. Jest autorem 

wielu projektów katalogów, folderów, plakatów. Wykonuje i 

projektuje reklamy, a tak¿e wystroje wnêtrz. O jego wielu 

umiejêtnoœciach i zas³ugach dowiadujemy siê z folderu, który 

opracowany zosta³ na okolicznoœæ wystawy. Bez wahania 

trzeba stwierdziæ, ¿e w mieœcie jest mnóstwo œladów  

twórczoœci Pana Janusza. Jego niezwyk³a aktywnoœæ powo-

duje zagubienie przestrzeni do tzw. ”wolnej twórczoœci”. 

Ubieg³y rok by³ wyj¹tkowo dla twórcy ³askawy, co zaowo-

cowa³o cyklem prac malarskich. Obrazy zosta³y wykonane w 

technice akrylu na p³ótnie i tematycznie zwi¹zane s¹ z za-

k¹tkami ¯ar. Stanowi¹ niezwykle oszczêdny przekaz, zarówno 

pod wzglêdem formy jak i koloru. Pobrzmiewaj¹ w nich echa 

pop-artu i nie trudno dostrzec zami³owanie twórcy do sztuki 

plakatu. Prace pozornie surowe i pe³ne dystansu do rze-

czywistoœci, s¹ uchwyceniem ulotnej chwili, zatrzymaniem 

w kadrze. Przelatuj¹ce ptaki nad targowiskiem, go³êbie nad 

Pa³acem Promnitzów, dzieci bawi¹ce siê na podzamczu. 

Sztafa¿ ten ociepla i wzbogaca kompozycjê ale i dostarcza 

pozytywnych emocji odbiorcy. Autor oswaja miejsca opu-

szczone(cykl fabryka) i tu nie wahaj¹c siê u¿yæ anegdoty. 

W jednym z okien fabryki umieszcza sylwetê intryguj¹cej 

damy w czerwieni. Dominuj¹cemu w przestrzeni galerii 

cyklowi „Ludzie i zdarzenia” towarzysz¹ po mistrzowsku 

wykonane rysunki, które s¹ œwiadectwem wysokiego poziomu 

warsztatu artysty. Z niezwyk³ym perfekcjonizmem oddaje 

wygl¹d przedmiotów paradoksalnie je ze sob¹ zestawiaj¹c, 

ukazuje nam rzeczywistoœci niemal surrealistyczne. Ten kie-

runek w sztuce jest artyœcie bardzo bliski, poniewa¿ daje 

mo¿liwoœæ absolutnej swobody wyobraŸni i wypowiedzi. 

Zwieñczeniem wystawy s¹ subtelne, lekkim pêdzlem 

prowadzone akwarele - pe³ne poezji ¿arskie zak¹tki,  ju¿ na

zawsze bêd¹ce inspiracj¹ dla naszych artystów.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO GALERII „ZAŒCIANEK”.

Przyjêty na pocz¹tku roku sprawozdawczego plan pracy

obejmowa³ nastêpuj¹ce zagadnienia:

1. Prace zwi¹zane z przygotowaniem i drukiem wydania ksi¹¿ko-

wego poœwiêconego wybranym zagadnieniom z historii Kunic.

2. Wydawnictwo gazety „Echo Kunic”.

3. Promocja lokalnych tradycji.

4. Wspieranie inicjatyw lokalnych ró¿nych grup spo³ecznych.

5. Wspó³praca ze wszystkimi podmiotami i osobami fizycznymi 

w zakresie ni¿ej podanej tematyki dotycz¹cej Kunic: 

- ochrona dóbr kultury i tradycji lokalnych,

- upowszechnianie kultury, kultury fizycznej i sportu,

- ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

6. Pomoc techniczna i ekonomiczna przy pracach renowacyjnych

wykonywanych w zabytkowym koœciele parafialnym.

7. Uporz¹dkowanie starej nekropolii.

Przyjdz i podziwiaj...
Beata Chudy instruktor ¯DK

Sprawozdanie z dzia³alnoœci 

Kunickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Pozarz¹dowych za 2010 rok
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Realizuj¹c za³o¿enia rocznego planu pracy Zarz¹d wiele uwagi 

skupia³ na dzia³alnoœci edytorskiej. Kontynuowano wydawnictwo 

lokalnej gazety „Echo Kunic”, w listopadzie wydany zosta³ 

dwudziesty numer naszego czasopisma, co oznacza ju¿ piêcio-

letni okres istnienia gazety. Pierwsze artyku³y bazowa³y na 

wydarzeniach szkolnych, a pisz¹cymi byli wy³¹cznie uczniowie 

gimnazjum. Systematycznie poszerzana by³a problematyka po-

ruszanych tematów, jak równie¿ grono osób pisz¹cych. Pragniemy 

podkreœliæ z pewn¹ satysfakcj¹ o rosn¹cym zainteresowaniu na-

sz¹ gazet¹. Spotykamy siê tak¿e z sugestiami tematów, 

szczególnie z okresów przedwojennych i wojennych, o których 

mieszkañcy Kunic chcieliby posi¹œæ wiedzê. Pod koniec ubieg³ego 

roku wydaliœmy publikacjê ksi¹¿kow¹ opracowan¹ i napisan¹ 

przez pani¹ Bogumi³ê Bajersk¹ pod znamiennym tytu³em „Kunice 

piórem i obiektywem”. Jest to kompendium wiedzy o powstaniu 

i przedwojennej historii Kunic. Czytelnik znajdzie tu wiele intere-

suj¹cych opisów wa¿nych obiektów architektonicznych i przy-

rodniczych, jak równie¿ informacje o mieszkaj¹cej tu ludnoœci. 

Ksi¹¿kê wzbogacaj¹ liczne, kolorowe zdjêcia wybranych cie-

kawych obiektów. Publikacja wydana zosta³a w nak³adzie oko³o 

500 sztuk i rozprowadzona nieodp³atnie wœród mieszkañców 

Kunic. Sfinalizowanie tego tematu mo¿liwe by³o dziêki wsparciu 

finansowemu Burmistrza Miasta w ramach konkursu na realizacjê 

zadania publicznego. Otrzymano dofinansowanie w kwocie 

3 tysiêcy z³otych.

Wyst¹piliœmy do LWKZ o wsparcie finansowe planowanego w 

szerokim zakresie konkursu pn. upowszechniania wiedzy o 

zabytkach województwa lubuskiego. Przyznano nam symboliczn¹ 

kwotê 300 z³. Impreza realizowana by³a przez nasze kunickie 

gimnazjum. W okresie od maja do paŸdziernika w ró¿nych 

kategoriach konkursowych wziê³o udzia³ 97 uczniów G-4, 

25 uczniów G-1 w ¯arach oraz 30 uczestników z gimnazjum w 

Przewozie. Uczniowie brali udzia³ w konkursie fotograficznym 

„Poznaj przyrodê i zabytki lubuskie” nades³ano 15 prac. We 

wrzeœniu odby³ siê sejmik krajoznawczy oraz wieczór filmowy 

„Zabytki ¯ar”. Konkurs wiedzy i plastyczny wy³oni³ spoœród 76 

uczestników 22 finalistów, którzy 25 paŸdziernika wziêli udzia³ w 

wycieczce krajoznawczej po Ziemi Lubuskiej podczas której 

zwiedzili m.in. pa³ace w Brodach, ¯aganiu, Bieniowie, ¯arkach 

Wielkich, Zatoniu, Zaborze. Dobrze uk³ada³a siê tak¿e wspó³-

praca z ¯arskim Domem kultury i miejscowym ko³em Caritas. 

Wspólnie zrealizowanych zosta³o kilka imprez, o du¿ym zna-

czeniu dla lokalnej spo³ecznoœci:

1)  6 maja w kunickiej filii ¯DK odby³ siê benefis ¿arskiego poe-

ty Janusza Werstlera poœwiecony 50-leciu jego twórczoœci 

literackiej oraz promocji wydanego tomiku wybranych wierszy 

pt. „Po¿egnanie jab³oni”. Impreza posiada³a bogat¹ oprawê 

artystyczn¹ i zgromadzi³a wiele znacz¹cych osobistoœci ¿arskich 

w³adz samorz¹dowych jak równie¿ ze œwiata kultury powiatu i 

województwa, a przede wszystkim liczne grono przyjació³ poety.

2)  12 czerwca odby³ siê pierwszy parafialny festyn rodzinny na 

którym przeprowadzony zosta³ konkurs nt. znajomoœci historii 

Kunic i ¯ar. W szrankach o nagrody ksi¹¿kowe wystartowa³o 

5 rodzin w sk³adach 2 i 3 osobowych. Ku zaskoczeniu organi-

zatorów uczestnicy wykazali siê dobr¹ znajomoœci¹ tematyki i 

w zdecydowanej wiêkszoœci poprawnie odpowiadali na stawiane

im pytania.

3)  20 czerwca w miejscowym koœciele odby³ siê kolejny koncert 

zespo³u „Gospel Choir” z G³ogowa. Impreza nie by³aby mo¿liwa, 

gdyby nie wsparcie finansowe sponsorów, a tak¿e pomoc

techniczna ¯arskiego Domu Kultury.

4)  29 listopada w sali kominkowej domu kultury odby³ siê wieczór 

poetycki kunickiej poetki pani Eugenii Prosó³. Poetka posiada 

bogaty zasób wierszy pisanych przez ca³e swoje doros³e ¿ycie, z

dominacj¹ tematyki rodzinnej i religijnej. 

Nie przeprowadzono ¿adnych prac renowacyjnych przy starej 

nekropolii, z uwagi na nieotrzymanie z bud¿etu miasta nie-

zbêdnych œrodków finansowych.

W sprawach istotnych Zarz¹d podj¹³ w okresie spra-

wozdawczym ³¹cznie trzy uchwa³y dotycz¹ce poni¿szych spraw.

• Przyjêcie rocznego preliminarza.

• Wspó³organizacji i dofinansowania festynu rodzinnego.

• Wspó³organizacja i dofinansowania koncertu chóru „Gospel”.

W zwi¹zku z likwidacj¹ us³ug dotychczasowego w³aœciciela 

portalu internetowego, u którego mieliœmy zarejestrowan¹ nasz¹ 

stronê, zaistnia³a koniecznoœæ przeniesienia naszego konta do 

innego serwera. Aktualnie jesteœmy w trakcie budowy i zmiany 

uk³adu oraz zawartoœci strony internetowej Stowarzyszenia 

uwzglêdniaj¹cej mo¿liwoœæ prezentacji wszystkich aspektów

naszej dzia³alnoœci. 

Finanse Stowarzyszenia

Stan konta na dzieñ 31.12.2010r. zamkn¹³ siê kwot¹ 24.842 z³, 

w tym œrodki na rachunku podstawowym 6.418,08 z³ oraz 

lokata  18.423,92 z³.

Przychody:

Odsetki od lokaty   476,36 z³

Dotacja UM          1500,00 z³.

Dotacja LWKZ        300,00 z³.

Sponsorzy:

» Wêgier Glass    800,00 z³

» Górka              750,00 z³

» Bielawski        1500,00 z³

» Dubowski         400,00 z³

» Tandem          1000,00 z³

» Hayduk            600,00 z³

Sprzeda¿ 2 szt. kalendarzy 20,00 z³

--------------------------------------------

Razem: 7346,36 z³

Rozchody:

Druk ksi¹¿ki         1830,00 z³

Koszt wycieczki      600,00 z³

Dofin. Gospel       1000,00 z³

Dofin. Festynu       500,00 z³

Druk gazety         1830,00 z³

Us³ugi bankowe     476,00 z³

Koszty benefisu      524,60 z³

Materia³y               345,62 z³

--------------------------------------------

Razem: 7106,22 z³

W zakoñczeniu sprawozdania prezes podziêkowa³ wszystkim, 

którzy swoja aktywnoœci¹ i zaanga¿owaniem przyczynili siê do 

zrealizowania zaplanowanych zadañ na 2010 rok. Szczególne 

s³owa skierowa³ do cz³onków organów wykonawczych, pod-

miotów z nami wspó³pracuj¹cych oraz grona sponsorów, gdy¿ 

bez ich finansowego wsparcia wiele spraw nie by³oby mo¿liwe 

do wykonania. 
Prezes KSIP Jerzy Wêgier
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