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W ciągu minionego roku zrealizowaliśmy 
wiele różnych inicjatyw wspierających 
przedsiębiorców. Urząd Miasta udzielił ulg 
podatkowych firmom na kwotę ponad  
1,2 mln złotych. We współpracy z Radą 
Miejską zdecydowaliśmy o niepodwyższa-
niu podatków lokalnych w 2021 r. Sprawa 
ta dotyczy nie tylko przedsiębiorców, ale 
wszystkich mieszkańców miasta. Tę po-
moc szacujemy na kwotę około 2,5 mln zł.

Od 31.10.2020 r. do 02.11.2020 r. w ca-
łym kraju zostały zamknięte cmentarze. 
Zaplanowana sprzedaż kwiatów oraz zni-
czy przy cmentarzu komunalnym w Ża-
rach nie odbyła się.   Minimalizując straty 
lokalnych producentów, udzieliliśmy im 
pomocy  poprzez zwrot pobranych opłat 
targowych na kwotę ponad 10 tys. zł. 
Umożliwiliśmy także nieodpłatne prowa-
dzenie sprzedaży przy cmentarzu w ciągu 
paru dni po świętach. MOSRiW zakupił 
dodatkowo chryzantemy na kwotę 6 tys. 
zł. Wydział Geodezji rozpatrzył wnioski o 
pomoc dotyczącą odstąpienia od docho-
dzenia należności – czynsz dzierżawny za 

grunt pod pawilonami użytkowymi. Kwota 
pomocy brutto, ponad 11 tys. zł.

Kolejny krok to wprowadzenie uchwa-
ły zwalniającej   przedsiębiorców z opłat, 
za  sprzedaż i podawanie napojów alko-
holowych  przeznaczonych do spożycia  
w miejscu ich sprzedaży.  Kwota wsparcia, 
około 40 tys. zł. Zawiesiliśmy także pobie-
ranie opłaty targowej. Przygotowujemy się 
do zwolnienia przedsiębiorców z opłat za 
zajęcie pasa drogowego w ramach tworzo-
nych przez nich ogródków dla klientów. 

Ważny rozdział to pomoc dla żarskich 
szpitali. Udzielone wsparcie: 105. Kresowy 
Szpital Wojskowy - ponad 103 tys. zł, Szpi-
tala Na Wyspie – ponad 113 tys. zł.

Staramy się pomagać w ramach naszych 
możliwości finansowych i prawnych. Mam 
nadzieję, że żarscy przedsiębiorcy przejdą 
ten trudny czas nie ponosząc zbyt dużych 
strat. 

Jakie są Pani najbliższe plany na nad-
chodzącą wiosnę zarówno te zawodo-
we jak i osobiste. 

Wiosenne plany zawodowe to przede 
wszystkim realizacja inwestycji, które kon-
tynuujemy i tych, które rozpoczęliśmy  
w 2021 r. To także okres postępowań 
przetargowych, przygotowania dokumen-
tacji, aby można było przez kolejne mie-
siące wykonywać zadania zaplanowane  
w budżecie.
Osobiście planuję dużo czasu przebywać 
na łonie przyrody. W związku z zawiesze-
niem popołudniowych spotkań z miesz-
kańcami mam zamiar przeczytać więcej 
książek i poświęcić się pracom na terenie 
przydomowego ogrodu.  

Czas pandemii nie ma końca. Jak wygląda żarska pomoc dla przedsiębiorców? 

pytają burmistrza
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Kiedy można się spisać?
Narodowy Spis powszechny Ludności i  Mieszkań w  2021 r. jest przeprowadzany od   
1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku

Jak można się spisać?
Obowiązkową formą jest samospis internetowy.
Metody uzupełniające to spis telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza 
spisowego

Czy muszę się spisać?
Zgodnie z  ustawą o  statystyce publicznej udział w  Narodowym Spisie Powszechnym 
Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. 

Urząd Miejski Żary udziela informacji pod numerami telefonów 
68 470 83 95, 68 470 83 30, 68 470 83 66

infolinia spisowa: 22 279 99 99

1 kwietnia rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021



Urząd Miasta Żary

ŻARY, pl. Rynek 1-5
tel. 68 470 83 00

www.zary.pl
email:miasto@um.zary.pl
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Jeżeli macie Państwo pytania, proszę dzwonić do 
Wydziału Infrastruktury Technicznej i Ochrony 

Środowiska - tel. 684708369, 684708291.

ŻARSKIE POWIETRZE - DANE POMIAROWE DLA PYŁU ZAWIESZONEGO PM 10 
 (stężenie średniodobowe, dopuszczalna wartość 50 µg/m³)

DANE POMIAROWE PYŁU PM 10  
marzec 2021  (µg/m³)

DATA WSCHOWA ZIELONA 
GÓRA

ŻARY

01.03. 29 29 35
02.03. 75 39 78
03.03. 74 32 59
04.03. 47 44 44
05.03. 29 15 16
06.03. 19 15 23
07.03. 12 14 16
08.03. 39 24 31
09.03. 95 28 85
10.03. 88 35 63
11.03. 26 29 28
12.03. 11 12 15
13.03. 7 9 8
14.03. 10 9 17
15.03. 16 15 14
16.03. 15 11 9
17.03. 27 16 12
18.03. 38 25 16

DANE POMIAROWE PYŁU PM 10  
luty 2021  (µg/m³)

DATA WSCHOWA ZIELONA 
GÓRA

ŻARY

01.02. 63 45 65
02.02. 43 42 42
03.02. 27 18 14
04.02. 20 13 16
05.02. 23 23 32
06.02. 25 20 25
07.02. 40 36 37
08.02. 49 33 43
09.02. 66 48 52
10.02. 58 48 44
11.02. 57 34 33
12.02. 46 34 35
13.02. 22 20 22
14.02. 26 26 25
15.02. 39 33 56
16.02. 35 40 30
17.02. 31 25 20
18.02. 38 27 26
18.02. 48 24 30
18.02. 40 23 43
18.02. 27 27 26
18.02. 56 37 37
18.02. 68 50 43
18.02. 84 58 48
18.02. 102 88 79
18.02. 45 39 37
18.02. 20 14 13
18.02. 18 14 17
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DANE POMIAROWE DLA BENZO(A)PIRENU
(pomiary manualne)

Dopuszczalna norma dla benzo(a)pirenu to 1ng/m³ i dotyczy pełnych dwunastomiesięcz-
nych cykli pomiarowych.  Wyznacza się ją dla substancji poprzez uśrednienie rocznych 

wyników pomiarów. Zatem, aby mówić o przekroczeniu lub braku przekroczenia poziomu 
docelowego benzo(a)pirenu, muszą zostać wykonane pomiary z całego roku. 

DANE POMIAROWE DLA PARAMETRU 
BENZO(A)PIREN W  PM 10  

STYCZEŃ 2021 (ng/m³)
DATA WSCHOWA ZIELONA 

GÓRA
ŻARY

01.01. 7,64 4,90 6,70
02.01. 7,64 4,90 6,70
03.01. 7,64 4,90 6,70
04.01. 8,12 4,94 2,94
05.01. 8,12 4,48 2,94
06.01. 8,12 4,48 2,94
07.01. 8,12 4,48 2,94
08.01. 8,12 4,48 2,94
09.01. 8,12 4,48 2,94
10.01. 8,12 4,48 2,94
11.01. 6,70 3,55 1,95
12.01. 6,70 3,55 1,95
13.01. 6,70 3,55 1,95
14.01. 6,70 3,55 1,95
15.01. 6,70 3,55 1,95
16.01. 6,70 3,55 1,95
17.01. 6,70 3,55 1,95
18.01. 7,86 4,72 3,93
19.01. 7,86 4,72 3,93
20.01. 7,86 4,72 3,93
21.01. 7,86 4,72 3,93
22.01. 7,86 4,72 3,93
23.01. 7,86 4,72 3,93
24.01. 7,86 4,72 3,93
25.01. 8,03 4,43 6,76
26.01. 8,03 4,43 6,76
27.01. 8,03 4,43 6,76
28.01. 8,03 4,43 6,76
29.01. 8,03 4,43 6,76
30.01. 8,03 4,43 6,76
31.01. 8,03 4,43 6,76

DANE POMIAROWE DLA PARAMETRU 
BENZO(A)PIREN W  PM 10  

GRUDZIEŃ 2020 (ng/m³)
DATA WSCHOWA ZIELONA 

GÓRA
ŻARY

01.12. 6,04 4,94 10,81
02.12. 6,04 4,94 10,81
03.12. 6,04 4,94 10,81
04.12. 6,04 4,94 10,81
05.12. 6,04 4,94 10,81
06.12. 6,04 4,94 10,81
07.12. 7,48 6,59 8,57
08.12. 7,48 6,59 8,57
09.12. 7,48 6,59 8,57
10.12. 7,48 6,59 8,57
11.12. 7,48 6,59 8,57
12.12. 7,48 6,59 8,57
13.12. 7,48 6,59 8,57
14.12. 9,31 4,25 2,94
15.12. 9,31 4,25 2,94
16.12. 9,31 4,25 2,94
17.12. 9,31 4,25 2,94
18.12. 9,31 4,25 2,94
19.12. 9,31 4,25 2,94
20.12. 9,31 4,25 2,94
21.12. 3,25 1,79 1,39
22.12. 3,25 1,79 1,39
23.12. 3,25 1,79 1,39
24.12. 3,25 1,79 1,39
25.12. 3,25 1,79 1,39
26.12. 3,25 1,79 1,39
27.12. 3,25 1,79 1,39
28.12. 7,64 4,90 6,70
29.12. 7,64 4,90 6,70
30.12. 7,64 4,90 6,70
31.12. 7,64 4,90 6,70
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Informujemy, że od 1 kwietnia 2021 r. dyrektorzy
żłobków rozpoczną nabór dzieci do żłobków 
publicznych na rok szkolny 2021/2022, tj.:

• Żłobka Miejskiego nr 1 
ul. Okrzei 13

• Żłobka Miejskiego nr 3
ul. Broni Pancernej 10

Rodzice, opiekunowie prawni, inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki 
nad dzieckiem - ubiegający się o miejsce dla dziecka w żłobku zobowiązani są do złoże-
nia kompletnej i prawidłowo wypełnionej „Karty zgłoszenia dziecka do żłobka” lub 
„Deklaracji kontynuacji opieki nad dzieckiem w żłobku” (do pobrania w placowce 
żłobka od 1 kwietnia 2021 r., na stronach BIP żłobków http://bip.zlob1.zary.pl/, http://
bip.zlob3.zary.pl/ w zakładce „Rekrutacja do żłobka” oraz na stronie Urzędu Miasta  
w Żarach).

Karty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć u dyrektora wybranego żłobka  
w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2021 r.

Kartę zgłoszenia dziecka 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 na terenie miasta Żary 

Rodzice dzieci uczęszczających do żłobka w roku szkolnym 2020/2021 zobowiązani 
są do potwierdzenia kontynuacji uczęszczania dziecka do żłobka od 1 września 2021 r.
Potwierdzenie kontynuacji na formularzu „Deklaracja kontynuacji opieki nad dziec-
kiem w żłobku - rok szkolny 2021/2022” należy złożyć u opiekuna grupy, do której 
dziecko uczęszcza w terminie od 1 kwietnia do 15 kwietnia 2021 r.

Rekrutację dzieci do żłobka przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrek-
tora Żłobka.
Imienna lista dzieci przyjętych do Żłobka  na rok szkolny 2021/2022 oraz lista rezer-
wowa (dzieci oczekujące na przyjęcie do żłobka) zostanie sporządzona i umieszczona 
na tablicy ogłoszeń żłobka w terminie do 30 maja br. 

Rodzic/opiekun dziecka może złożyć do Dyrektora Żłobka odwołanie od postepowania 
rekrutacyjnego. Dyrektor rozpatruje odwołanie i w terminie 14 dni od daty jego złoże-
nia przesyła rodzicom/opiekunom dziecka pisemną odpowiedź wraz z uzasadnieniem. 
Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

NABÓR DZIECI DO ŻŁOBKÓW MIEJSKICH
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Przebudowa dróg w ulicach Sarnia 
i Dziewina w Żarach

Wykonawca A.D.W. Mikołajczyk Artur Mi-
kołajczyk ul. Leśna 3, 68-200 Żary
Termin zakończenia zadania 30.04.2022 r.
Koszt wykonania zadania 3.780.829,35 zł 
brutto.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje wy-
konanie nowej nawierzchni na ul. Sarniej 
i Dziewina, budowę nowego oświetlenia, 
budowę kanalizacji deszczowej, budowę 
ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Dzie-
wina, zjazdy i dojścia do posesji, przebu-
dowę infrastruktury telekomunikacyjnej 
NETIA.

ul. Zielonogórska 

Wszystkie prace związane z przebudową 
ulicy Zielonogórskiej skupiły się w obrębie 
przebudowywanego ronda na Pl. Konsty-
tucji 3-go Maja. Zakończono prace związa-
ne z wykonaniem głównego kanału desz-
czowego w kierunku ul. Podchorążych co 
umożliwi realizację robót drogowych i na 
dniach powinien być widoczny znaczny 
postęp prac zwłaszcza w otoczeniu wyspy 
centralnej ronda. 
Na możliwość realizacji robót zgodnie  
z technologią przewidzianą w dokumenta-
cji projektowej znaczący wpływ mają wa-
runki atmosferyczne. 
Ponadto wyłączenie dla ruchu ronda na 
Pl. Konstytucji 3-go Maja, stanowiącego je-
den z głównych węzłów komunikacyjnych 
w mieście sprzyja i umożliwia remonty ist-
niejącej infrastruktury technicznej głównie 
wod – kan z czego korzysta również ZWiK 
Sp. z o.o. w Żarach.
Z uwagi na przestoje w pracach spowodo-
wane warunkami atmosferycznymi oraz 
koniecznością remontów istniejącej infra-
struktury technicznej Wykonawca wystąpił 
o wydłużenie terminu realizacji umowy.

INWESTYCJE
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ul. Staszica

Z uwagi na konieczność remontu istnieją-
cego kanału deszczowego prace drogowe 
na odcinku od ul. Głowackiego do ul. Pia-
stowskiej zostały przerwane i Wykonawca 
na podstawie opracowanej czasowej orga-
nizacji ruchu rozpoczął roboty na odcinku 
od ul. Kilińskiego w kierunku skrzyżowania 
z ulicą Asnyka. O utrudnieniach w dostę-
pie do posesji Wykonawca zobowiązany 
jest na bieżąco informować mieszkańców 
oraz służby komunalne, ratownicze i po-
rządkowe. Prosimy mieszkańców o zwró-
cenie szczególnej uwagi na wprowadzo-
ne zmiany w organizacji ruchu zwłaszcza  
w obrębie skrzyżowania ulic Kilińskiego  
i Staszica.

FINANSE MIASTA ŻARY

Dane dotyczące zadłużenia na dzień 31 grudnia 2020 r.

Dochody otrzymane w 2020 roku:  205.212.046,51 zł

Kwota zadłużenia:  43.648.100,00 zł

Wykonane wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne:  24.393.404,60 zł

Wskaźnik rzeczywistego
zadłużenia: 

21,27%
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Od początku października 2018 roku harmonogram wywozu odpadów w Żarach do-
stępny jest także za pośrednictwem aplikacji na smartfony Kiedy Wywóz. Aplikacja po-
zwala na łatwy i szybki dostęp do aktualnych danych, przedstawionych w przejrzysty  
i czytelny sposób. 
Aby móc sprawdzać w smartfonie termin wywozu odpadów zmieszanych, tworzyw 
sztucznych i metali, szkła, papieru i tektury, odpadów zielonych i wielkogabarytowych 
należy pobrać aplikację ze sklepu AppStore, Google Play lub Windows Store – w zależ-
ności od posiadanego systemu operacyjnego, zainstalować w swoim telefonie i skonfi-
gurować wprowadzając do 3 interesujących nas lokalizacji.
Aplikacja oprócz ekoporadnika zawiera także lokalizację PSZOK, do którego należy wy-
wozić kłopotliwe odpady, takie jak meble, dywany, ramy okienne, odpady budowlane 
itp. oraz zawiera adresy aptek, w których zbierane są przeterminowane leki. Dodatkową 
funkcją jest zgłaszanie nielegalnych wysypisk.
Mieszkańcy mają do dyspozycji dodatkowe, łatwo dostępne źródło informacji. Aplikacja 
Kiedy Wywóz podpowiada właścicielom nieruchomości kiedy powinni wystawić worki  
i pojemniki z odpadami oraz gdzie mogą wyrzucić odpady „kłopotliwe’.
Harmonogramy wywozu odpadów są dostępne także na stronie internetowej www.
zary.pl oraz na stronie internetowej firmy odbierającej odpady.

Harmonogram wywozu odpadów teraz także w telefonie
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pszok

Mieszkańcy Żar w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi mogą zawieźć wytwarzane przez siebie selektywnie zebrane odpady do Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) funkcjonującego w PK PEKOM 
S.A. w Żarach, ul. Św. Brata Alberta 8.
W PSZOK przyjmowane są, powstające wyłącznie w gospodarstwach domowych na te-
renie miasta Żary, następujące odpady:
• nadwyżki odpadów selektywnie zebranych (papier, szkło, tworzywa sztuczne, me-

tale, odpady ulegające biodegradacji, opakowania wielomateriałowe i odpady zie-
lone), 

• niebezpieczne,
• przeterminowane leki i chemikalia,
• odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowa-
dzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek

• zużyte baterie i akumulatory,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• odpady budowlane i rozbiórkowe (w ilości do 1,5 tony rocznie z jednej nieruchomo-

ści),
• zużyte opony,
• tekstylia i odzież.

PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców Miasta Żary. Transport odpadów do 
PSZOK właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest czynny:
• od poniedziałku do piątku -  w godzinach od 08:30 do 12:00 i od 15:45 do 18:00,
• w sobotę - w godzinach od 8:00 do 12:00.

punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
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Przypominamy, że od 13 stycznia 2021 r. prowadzona jest nieodpłatna rehabilita-
cja mieszkańców naszego miasta w wieku powyżej 65 r. ż. i poniżej 18 r.ż.

Osoby zainteresowane, posiadające skierowanie od lekarza opieki zdrowotnej zapra-
szamy do:

Centrum Rehabilitacji i Masażu
ul. GłogowskA 5A

w Żarach 

tel. 792 399 577
od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 20:00

Organizatorem rehabilitacji jest 
Burmistrz Miasta Żary Danuta Madej

oraz Rada Miejska w Żarach

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu 
Miejskiego w Żarach lub telefonicznie 68 470 83 47.

REHABILITACJA LECZNICZA 



18

Szczepienia przeciw COVID-19 dla przewlekle chorych

Wszystkie numery telefonów związane z COVID-19

www.gov.pl/web/zweryfi kuj-numer/
weryfi kacja

Chcesz zarejestrować się na szczepienie 
przeciw COVID-19? 
Masz pytania dotyczące aplikacji ProteGO 
Safe? 
A może chcesz dowiedzieć się więcej na 
temat Narodowego Programu Szczepień? 
Dbaj o swoje bezpieczeństwo – korzy-
staj ze sprawdzonych danych kontak-
towych.
Oprócz specjalnych numerów telefonów 
i infolinii, odpowiedź na nurtujące Cię py-
tanie możesz znaleźć na naszych stronach 
internetowych: 
www.gov.pl/koronawrus 
www.gov.pl/szczepimysie

Na dedykowanych stronach znajdziesz m.in.:
• aktualne zasady i ograniczenia, 
• informacje na temat Narodowego Pro-

gramu Szczepień, 
• raport szczepień, 
• odpowiedzi na najczęściej zadawane 

pytania.   
Gminny koordynator ds. transportu
Osoby mające trudności w samodzielnym 
dotarciu do punktów szczepień przeciwko 
wirusowi SARS-CoV-2 lub ich bliscy mogą 
kontaktować się z koordynatorem

tel. 68 470 83 06
w godzinach pracy urzędu

tel. 668 008 110
w godzinach popołudniowych
i w weekendy do godz. 20.00.

Rejestracja na szczepienia osób przewlekle chorych rozpocznie się 10 marca 2021 r., 
same szczepienia zaś ruszą 15 marca 2021 roku. Większość chorych dostanie skierowa-
nie automatycznie. W niektórych przypadkach zalecana będzie konsultacja z lekarzem 
prowadzącym – czy na pewno kwalifi kują się na szczepienie i w jakim terminie. 
Kto może zapisać się na szczepienie w pierwszej kolejności?
Pacjenci przewlekle chorzy z ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID-19, którzy zaliczają się 
do tzw. etapu 1B to:
• pacjenci dializowani z powodu przewlekłej niewydolności nerek,
• pacjenci z chorobą nowotworową, u których po dniu 31.12.2019 r. prowadzono le-

czenie chemioterapią lub radioterapią,
• pacjenci po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzi się le-

czenie immunosupresyjne,
• pacjenci poddawani przewlekłej wentylacji mechanicznej.
Dla tych pacjentów skierowania powinny zostać wystawione automatycznie.
Grupa ta została rozszerzona o pacjentów:
• u których zdiagnozowano chorobę nowotworową, a nie rozpoczęto leczenia,
• oczekujących na przeszczep w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. 

o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2134).

Osoby, które zostały dodane do grupy 1B w późniejszym etapie, muszą zgłosić się same 
po e-skierowanie do lekarza prowadzącego (np. onkologa) lub lekarza POZ.
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Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego

ŻARY, pl. Kard. S. Wyszyńskiego 2
tel. 68 363 83 70

www.muzeumzary.pl
email:muzeum@muzeumzary.pl
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Nieprzypadkowo spotkanie grupy założycielskiej Stowarzyszenia „Żarski Zamek” odbyło 
się w Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego, bo właśnie to miejsce będzie jego siedzibą. 
9 marca 2021 r. uchwalony został najważniejszy dokument – statut.

Celem Stowarzyszenia Żarski Zamek będzie m.in.:
• organizowanie zbiórek publicznych oraz pozyskiwanie sponsorów i darczyńców na 

rzecz odbudowy Żarskiego Zamku oraz innych przedsięwzięć,
• organizowanie wszelkiego rodzaju warsztatów, konferencji, seminariów, szkoleń, 

wykładów, spotkań, wyjazdów, prelekcji dla wszystkich grup społecznych, w tym dla 
osób ze szczególnymi potrzebami,

• organizowanie imprez kulturalnych.
Gdy zakończy się procedura rejestracyjna i dopełnione zostaną wszelkie sprawy admini-
stracyjne, każdy będzie mógł dołożyć swoją cegiełkę do odbudowy Zamku. O szczegółach 
będziemy Państwa informować na bieżąco, m.in. na profi lu facebook’owym Żarski Zamek.

Stowarzyszenie „ŻARSKI ZAMEK”
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Ogromne znaczenie dla żaran ma Zamek Dewinów – Bibersteinów, dlatego też urucho-
miona została strona internetowa www.zamek.zary.pl oraz fanpage na Facebooku, gdzie 
publikowane będą wszelkie informacje związane z pracami remontowymi zamku, wyda-
rzenia, ciekawostki a także konsultacje z mieszkańcami, abyśmy wspólnymi siłami przy-
wrócili świetność tego niezwykłego miejsca.   
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Z okazji 77. rocznicy bombardowania Żar zapraszamy wszystkich chętnych do spaceru 
po mieście szlakiem miejsc, które szczególnie ucierpiały.
Spacer odbędzie się w niedzielę 11 kwietnia o godz. 14.30, startujemy spod budynku 
Muzeum.
Przewodnikami będą Kasia i Piotr – pracownicy Muzeum.
Zapraszamy również do zwiedzania wystawy czasowej poświęconej temu wydarzeniu. 
Zestawimy zdjęcia przedstawiające obraz po bombardowaniu z fotografiami zrobiony-
mi przed chwilą. 
Wystawę obejrzeć będzie można w Muzeum od 11 do 30 kwietnia oraz na naszej stronie 
internetowej i facebook’owej.

Rocznica bombardowania Żar

To kolejna propozycja, na którą zaprosimy Was w Niedzielę Wielkanocną.
4 kwietnia ok. godz. 18:00 ukaże się na naszych stronach internetowych rozmowa  
z panią Haliną Majeryk, pasjonatką lokalnej historii i autorką publikacji „Ocalić od za-
pomnienia wieś Złotnik”. Tematem przewodnim będą dawne i obecne tradycje, zwy-
czaje, wierzenia, rytuały związane z okresem Świąt Wielkanocnych. Dowiemy się sporo 
ciekawostek, o których nawet dorośli zdążyli zapomnieć a dzieci z pewnością nie mają 
pojęcia.

Międzypokoleniowe pogaduchy o tradycjach wielkanocnych
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Obecne czasy pandemii zrobiły wiele zamieszania. Narzekać nie ma sensu, bo i tak nic 
to nie zmieni. Planować trudno, choć mamy ogromną nadzieję, że 11 kwietnia pospace-
rujemy po mieście wspólnie, a nie w samotności. Trzeba sobie radzić i wykorzystywać 
dostępne możliwości. Przenieśliśmy wiele wydarzeń do Internetu. I tam właśnie chcemy 
Was zaprosić na cykl comiesięcznych wykładów pn. „Muzeum zaprasza na kwadrans  
z historią”, które będzie można obejrzeć na kanale YouTube „Muzeum w Żarach”.
Pierwszy z nich wygłosi Paweł Karp, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. 
Pasjonat epigrafiki, autor wielu  artykułów poświęconych tym zabytkom na terenie wo-
jewództwa lubuskiego, członek zespołu badawczego realizującego w latach 2003-2018 
na Uniwersytecie Zielonogórskim projekty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
„Inskrypcje na terenach Polski Zachodniej”. Mówi się o nim, że jest wybitnym znawcą 
epigrafiki.
Premiera pierwszego odcinka pt. „Historia (nie) jednej inskrypcji, czyli niezwykła opo-
wieść o epigrafice” - cz. 1, już 1 kwietnia o godz. 10:00. Koniecznie zajrzyjcie na nasz 
profil na Facebooku, stronę internetową lub kanał YouTube.

Muzeum zaprasza na kwadrans z historią
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Kolejny konkurs za nami. Tym razem uczniowie ze szkół podstawowych (klasy VI – VIII)  
i szkół ponadpodstawowych z powiatu żarskiego odpowiadali z tematu „Marszałek Józef 
Piłsudski i jego czasy”. Wśród dziewiętnastu uczestników najlepszą wiedzą wykazał się 
drugi raz z rzędu Kacper Czahajda z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicz-
nych w Lubsku, II miejsce zajęły ex aequo Michalina Goch i Estera Zając, uczennice Ze-
społu Szkół Technicznych w Lubsku, natomiast III miejsce wywalczył Dominik Giedrojć, 
uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku.
Do końca VI. Turnieju pozostało jeszcze cztery tematy. Mamy ogromną nadzieje, że nad-
robimy zaległości spowodowane pandemią i będziemy mogli podsumować ten sezon  
z kompletem zaplanowanych konkursów.

Czwarty konkurs w ramach VI. Turnieju Wiedzy Historycznej

Z okazji Dnia Kobiet, 7 marca, każda z pań, która odwiedziła Muzeum, otrzymała kwiatka 
oraz słodki upominek. W tym dniu można było również obejrzeć w całości multimedialną 
wystawę czasową pt. „Życie jest sztuką, a sztuka kobietą”.

Dzień Kobiet
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Miejska Biblioteka Publiczna

ŻARY, ul. Wrocławska 11
tel. 68 374 37 36

www.mbp.zary.pl
email:mbpzary@wp.pl
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4 marca w Czytelni Ogólnej odbyło się spotkanie zorganizowane w ramach cyklu „Faj-
na Babeczka”. Mieliśmy przyjemność gościć Izabelę Klimas-Niekało, kobietę energiczną, 
pozytywną, zaangażowaną społecznie. Nie tylko bizneswoman, ale także żonę, matkę, 
społeczniczkę, która realizuje się na wielu polach. Nasze cudowne babeczki wyszły ze 
spotkania naładowane pozytywną energią. Pozostaje nam życzyć sobie więcej takich 
wspaniałych spotkań. Film z wydarzenia dostępny jest na kanale YouTube.

Dzień Kobiet w Miejskiej Bibliotece Publicznej
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Dzieci z grupy Krasnali, z Miejskiego Przedszkola nr 8 w Żarach im. Misia Uszatka Przy-
jaciela Przyrody są autorami prac tworzących wystawę pt. „Wielkanoc w oczach przed-
szkolaka”. Sześciolatki, pod kierunkiem nauczycielek Katarzyny Klimowicz i Justyny Ski-
by z ogromnym zaangażowaniem wykonały różnymi technikami przepiękne koszyczki, 
kurczaczki, baranki, zajączki i kolorowe pisanki. Nieoceniona okazała się również pomoc 
rodziców, którzy część prac wykonali wspólnie  ze swoimi pociechami  w domu, wykazu-
jąc się przy tym olbrzymim talentem.
Wystawę, niestety można na razie obejrzeć tylko wirtualnie. Potrwa ona do 17 kwietnia 
2021 r., dlatego mamy nadzieję, że będziecie mieli Państwo okazję zobaczyć ją w naszej 
Bibliotece.

Wielkanoc w oczach przedszkolaka
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Na konkurs wpłynęły łącznie 134 prace 
plastyczne wykonane przez uczniów klas 
I-VIII. Ich autorami są dzieci i młodzież re-
prezentujący 7 żarskich szkół podstawo-
wych. Komisja podjęła decyzję o przyzna-
niu nagrody głównej i wyróżnień. Jury przy 
ocenie prac wzięło pod uwagę  ich oryginal-
ność, pomysłowość i estetykę. Szczególną 
uwagę zwróciło jednak na możliwość prze-
niesienia projektu na formę przestrzenną 
i wykorzystanie go do stworzenia pisanki, 
która przyozdobi wieżę żarskiego Ratusza 
podczas Świąt Wielkanocnych.
Przy ocenie projektów nie brano pod uwa-
gę kategorii wiekowych.

Komisja oceniająca prace konkursowe 
w składzie:
• Olaf Napiórkowski - Zastępca Burmistrza 

Miasta Żary (przewodniczący komisji),
• Olga Boryń – Sekretarz Gminy Żary o sta-

tusie  miejskim (członek komisji),
• Beata Kłębukowska – Dyrektor Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Żarach (członek 
komisji),

• Hubert Dubienko – Grafik (członek komi-
sji).

Komisja wybrała – wyróżniła 20 prac. 
Wśród nich jest ta jedyna, której projekt 
został wykorzystany do stworzenia żar-
skiej pisanki. Autorem zwycięskiej pracy 
jest Patrycja Standowicz.

Wyróżnieni:
1. Sara Bełz - SP 1, kl. VII
2. Mikołaj Biernacki - SP 1, kl. VII
3. Ewelina Hirsch - SP 1, kl. VII
4. Milena Kozińska - SP 1, kl. VI
5. Michał Kunc - SP 1, kl. VII
6. Jakub Kusy - SP 1, kl. III
7. Emilia Lipa - SP 1, kl. VI
8. Jakub Lenk - SP 1, kl. VI

9. Julia Raniś - SP 1, kl. V
10. Ryszard Sosnowski - SP 1, kl. IV
11. Patrycja Standowicz - SP 1, kl. III
12. Aleksandra Śniatecka - SP 1, kl. IV
13. Igor Talacha - SP 1, kl. III
14. Nadia Wawryk - SP 1, kl. VI
15. Daria Wojtiuk - SP 1, kl. III
16. Hanna Żyła - SP 1, kl. VI
17. Katarzyna Dębiec - SSP, kl. VI
18. Zuzanna Hass - SSP, kl. VI
19. Aleksandra Jastrowicz - SSP, kl. VI
20. Jędrzej Kominek - SSP, kl. VI

Wszystkim uczestnikom konkursu ser-
decznie dziękujemy za udział w nim,  
a wyróżnionym gratulujemy wygranej. Ze 
względu na sytuację epidemiczną nagro-
dy można odebrać w Oddziale dla Dzieci 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach 
(budynek główny, ul. Wrocławska 11 - par-
ter) od piątku 26 marca 2021 r. w godzi-
nach otwarcia biblioteki.
Serdecznie zapraszamy. 
Prace wyróżnione można oglądać w Sa-
lonie Wystaw Artystycznych Żarskiego 
Domu Kultury (pl. Rynek 17) od 25 marca 
do 12 kwietnia 2021 r.

KONKURS ŻARSKA PISANKA Z RATUSZOWEJ WIEŻY - ROZSTRZYGNIĘTY
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Żarski Dom Kultury

ŻARY, ul. Wrocławska 7
tel. 68 374 24 13
www.dkzary.pl

email:sekretariat@dkzary.pl
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Mieszkańcy Żar mogli świętować nadcho-
dzący Dzień Kobiet już od 6 marca. Wła-
śnie tego dnia w sali widowiskowej „Luna” 
zaprezentowali się członkowie Miejskiej 
Orkiestry Dętej (kier. Jarosław Przerada)  
w koncercie pod hasłem „Być kobietą”. 
Orkiestra umiliła wieczór interpretacjami 
znanych i cenionych utworów muzycz-
nych. Występ uświetnił udział pochodzą-
cego z naszego regionu tenora Patryka 
Adamkiewicza. Widowisko cieszyło się 
ogromnym zainteresowaniem odbior-
ców. Niemniej ważnym wydarzeniem był 
koncert zespołu Wrocławska 7 pod nazwą 
„Baw się razem z nami”. Impreza odbyła 
się 13 marca w oddziale ŻDK w Kunicach. 

Wykonawcy zabawiali widownię nieśmier-
telnymi, ponadczasowymi szlagierami – 
nie tylko tymi z dawnych lat. 
Oba koncerty transmitowaliśmy na żywo  
w Internecie dla tych, którzy nie mogli 
wziąć w nich udziału osobiście. Nadal 
można je obejrzeć – zapraszamy do od-
wiedzenia kanału ŻDK na YouTube, gdzie 
znajdziecie nie tylko nagrania występów, 
ale też inne interesujące materiały, które 
dla Was przygotowaliśmy. 
Wspomniane wydarzenia odbyły się z za-
chowaniem wszystkich panujących wów-
czas zasad reżimu sanitarnego. 

Anita Osek - Instruktor ŻDK

Koncerty Miejskiej Orkiestry Dętej ŻDK w „Lunie” oraz zespołu Wrocławska 7 w Kunicach
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5 marca w sali widowiskowej Luna ŻDK odbył się przegląd powiatowy Lubuskiego Kon-
kursu Recytatorskiego. Młodzi miłośnicy słowa z powiatu żarskiego zmagali się o moż-
liwość reprezentowania nas na etapie wojewódzkim. Jedną z reprezentantek powiatu 
żarskiego została Anna Cegielska, aktorka Teatru Drewniana Kurtyna ŻDK. Gratulujemy 
Ani i jej instruktorce, Alicji Wróbel.

lubuski konkurs recytatorski
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6 marca, po raz siódmy została otwarta 
wystawa twórczości żarskich artystek PA-
SJE 2021. Jest to cykliczna impreza Żarskie-
go Domu Kultury organizowana od roku 
2015. Celem wystawy jest promocja arty-
stek z naszego regionu. W tegorocznej wy-
stawie udział wzięło 20 artystek. Wystawę 
uroczyście otworzyli wiceburmistrz miasta 
Żary Olaf Napiórkowski oraz dyrektor Żar-
skiego Domu Kultury Łukasz Matyjasek. 
Wystawa jest czynna do końca kwietnia 
2021. Katalog elektroniczny wystawy znaj-
duje się na stronie dkzary.pl/pasje2021.   

Pasje 2021
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