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EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Wydawnictwo przygotowane w oparciu o materiały nadesłane od Organizatorów imprez. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za 
ewentualne zmiany terminów wydarzeń lub ich odwołanie. Wszelkie uwagi należy kierować do Organizatorów.

Pytają Burmistrza 4

Wszystkim Dzieciom z okazji ich świę-
ta składam życzenia radosnego dzie-
ciństwa, spełnienia marzeń i samych 
sukcesów w realizowaniu swoich pasji 
i talentów.
Każdy dzień niech będzie dla Was nową 
beztroską przygodą.

Danuta Madej
Burmistrz Miasta Żary
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Jak wygląda sytuacja z remontami dróg 
w mieście? Chodzi przede wszystkim  
o dwie duże inwestycje ul. Staszica,  
ul. Zielonogórska.

Stan infrastruktury drogowej jest bardzo 
ważny. Ma wpływ na rozwój gospodarczy 
miasta, środowisko i codzienne funkcjo-
nowanie mieszkańców. Jest to priorytet  
w działaniach inwestycyjnych miasta. Wie-
le dróg udało się nam przebudować, ale 
wiele jeszcze przed nami. Cały proces jest 
długi ze względu na projekty i wszelkiego 
rodzaju pozwolenia, których sami dla siebie 
nie możemy wydawać. W tej sytuacji urząd 
jest zależny od innych instytucji. Poza tym 
przepisy dotyczące postępowań przetargo-
wych, to kolejne czasochłonne procedury. 
Realizacja dużej drogowej inwestycji jest 
uzależniona od zewnętrznych środków fi-
nansowych i wsparcia w głosowaniu Rady 
Miejskiej. Do tej pory udało się zdobyć pie-
niądze zewnętrzne na przebudowy wszyst-
kich dużych dróg miejskich. 
W tym roku koncentrujemy się na ul. Sta-
szica, Zielonogórskiej, a także Sarniej i Dzie-
wina. W przypadku ul. Staszica realizujemy 
drugi etap przebudowy. Postępowanie 
przetargowe wygrało Przedsiębiorstwo 
Drogowe Bud-Dróg z Kożuchowa. Koszt 
to ponad 2,6 mln zł. Inwestycja w pełni 
sfinansowana z Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych. Obecnie prace koncentrują się na 
dwóch odcinkach, od ul. Piastowskiej do  
ul. Głowackiego oraz od ul. Kilińskiego do  
ul. Asnyka. Firma rozpoczęła od położe-
nia sieci elektrycznej i budowy chodni-
ków. Ostatni etap to utwardzenie i wyla-
nie warstw masy bitumicznej na drodze. 
Planowany termin zakończenia – wrzesień 
bieżącego roku. Przebudowa drugiej czę-
ści ul. Zielonogórskiej to najbardziej pro-
blemowa inwestycja. Mimo dostatecznego 
stanu nawierzchni tej drogi przystąpiliśmy 
do jej przebudowy ze względu na bardzo 

zły stan kanalizacji deszczowo-sanitarnej, 
a także odciążenie osiedla Lotnisko w tym 
względzie. Poza tym nowy projekt zakładał 
budowę dodatkowych zjazdów i sprzyjał 
zwiększeniu bezpieczeństwa oraz płynno-
ści ruchu w tym miejscu. Niestety w czasie 
prac przy Placu Konstytucji 3 Maja pojawiły 
się poważne problemy. Okazało się, że stan 
kanalizacji pod ziemią nie zgadza się z pro-
jektami. Zmuszeni byliśmy zatrzymać inwe-
stycję na kilka miesięcy, zmieniać projekty  
i uzyskiwać ponownie pozwolenia. Proble-
my już poza nami. Obecnie jak wszyscy wi-
dzą, trwają prace końcowe i firma Tandem 
będzie mogła przekazać gotową inwestycję 
w ręce użytkowników. Jeszcze wspomnę  
o przebudowie dwóch dróg ul. Dziewina  
i Sarnia. Mieszkańcy na tę inwestycję czekali 
od wielu lat. Gdy udało się zdobyć pieniądze 
(koszt – ponad 3,7 mln zł) w ramach Fun-
duszu Dróg Samorządowych i Funduszu 
Inwestycji Lokalnych rozpoczęliśmy realiza-
cję. Żarska firma A.D.W. Mikołajczyk Artur 
wywiązuje się z działań objętych harmono-
gramem prac oraz obietnic wobec miesz-
kańców. Planowany termin zakończenia  
to kwiecień 2022 r. 



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  
maj 2021  (µg/m³)

DATA WSCHOWA ZIELONA 
GÓRA

ŻARY

01.05. 36 21 23
02.05. 19 21 15
03.05. 10 10 12
04.05. 12 12 15
05.05. 12 18 25
06.05. 13 12 16
07.05. 12 9 12
08.05. 18 13 25
09.05. 11 11 13
10.05. 17 20 23
11.05. 22 28 27
12.05. 24 18 19
13.05. 25 12 9
14.05. 8 9 8
15.05. 15 10 11
16.05. 8 10 9
17.05. 10 9 10
18.05. 8 9 16
19.05. 13 13 11

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

DATA WSCHOWA ZIELONA 
GÓRA

ŻARY

01.04. 53 34 40
02.04. 14 11 12
03.04. 15 9 12
04.04. 15 11 19
05.04. 16 16 24
06.04. 9 9 14
07.04. 10 12 16
08.04. 11 13 12
09.04. 36 21 20
10.04. 51 29 30
11.04. 31 30 27
12.04. 17 11 14
13.04. 15 15 11
14.04. 17 12 -
15.04. 10 10 -
16.04. 17 13 13
17.04. 23 19 17
18.04. 39 18 26
19.04. 39 23 27
20.04. 30 26 23
21.04. 30 24 24
22.04. 15 17 19
23.04. 23 15 16
24.04. 19 14 17
25.04. 13 10 12
26.04. 33 13 20
27.04. 37 18 29
28.04. 37 34 34
29.04. 31 25 24
30.04. 22 14 20
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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  

luty 2021 (ng/m³)
DATA WSCHOWA ZIELONA 

GÓRA
ŻARY

01.02. 7,76 4,71 5,83
02.02. 7,76 4,71 5,83
03.02. 7,76 4,71 5,83
04.02. 7,76 4,71 5,83
05.02. 7,76 4,71 5,83
06.02. 7,76 4,71 5,83
07.02. 7,76 4,71 5,83
08.02. 14,26 6,94 5,68
09.02. 14,26 6,94 5,68
10.02. 14,26 6,94 5,68
11.02. 14,26 6,94 5,68
12.02. 14,26 6,94 5,68
13.02. 14,26 6,94 5,68
14.02. 14,26 6,94 5,68
15.02. 7,43 3,90 5,87
16.02. 7,43 3,90 5,87
17.02. 7,43 3,90 5,87
18.02. 7,43 3,90 5,87
19.02. 7,43 3,90 5,87
20.02. 7,43 3,90 5,87
21.02. 7,43 3,90 5,87
22.02. 6,62 1,63 1,14
23.02. 6,62 1,63 1,14
24.02. 6,62 1,63 1,14
25.02. 6,62 1,63 1,14
26.02. 6,62 1,63 1,14
27.02. 6,62 1,63 1,14
28.02. 6,62 1,63 1,14

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
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NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MEDYK JOLANTA BLIŹNIAK IRENA KURYŁOWICZ SPÓŁKA JAWNA

ul. Stefana Okrzei 9
tel. 68 363 44 47

SZPITAL NA WYSPIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Skarbowa 2
tel. 68 470 36 92

PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO (POZ)
105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ

budynek nr 12, wejście z prawej strony
ul. Domańskiego 2, Żary 68-200

tel. 68 470 78 68

Pływalnia WODNIK
PUNKT SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH

ul. Telemanna 1
tel. 533 306 898

 
GMINNY KOORDYNATOR DS. TRANSPORTU 

W URZĘDZIE MIEJSKIM W ŻARACH 
osoby niepełnosprawne oraz osoby mające trudności w samodzielnym dotarciu

do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 lub ich bliscy
mogą kontaktować się z koordynatorem

tel. 68 470 83 06
w godzinach pracy urzędu

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

PUNKTY SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19 W ŻARACH
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W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów 
telefonicznych informujemy w jaki sposób można 
zweryfikować ich tożsamość:

• poprzez specjalnie przygotowaną aplikację  
dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/

• poprzez kontakt z infolinią spisową pod numerem  
telefonu 22 279 99 99, wybierz 1 – Narodowy Spis  
Powszechny Ludności i Mieszkań,  a następnie 2 – 
weryfikacja tożsamości rachmistrza.

Aby spisać się bezpiecznie należy pamiętać, że  
rachmistrzowie będą dzwonić z numeru 22 828 88 88  
i aż do odwołania nie będą odwiedzać respondentów 
w domach.
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KOMUNIKAT
BURMISTRZA MIASTA ŻARY

W SPRAWIE DYŻURÓW LETNICH  W MIEJSKICH PRZEDSZKOLACH

Do kiedy należy złożyć wniosek o zgłoszenie dziecka na dyżur letni do przedszkola?

Zgłoszenie dziecka na dyżur letni należy składać do dnia 15 czerwca 2021 r. do następu-
jących przedszkoli:
• do Miejskiego Przedszkola Nr 10 im Bajka (dyżur w miesiącu lipcu),
• do Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami 

Integracyjnymi w Żarach (dyżur w miesiącu sierpniu).
Dopuszcza się możliwość dokonywania dodatkowych zapisów dzieci do przedszkola 
pełniącego dyżur w innym terminie, w miarę wolnych miejsc. 

Gdzie pobrać wniosek o zgłoszenie dziecka na dyżur letni?

Wnioski do pobrania dostępne są w miejskich przedszkolach lub na stronie www.zary.
pl w zakładce Oświata – Informacje dla rodziców.

Ile wynosi opłata za pobyt dziecka w przedszkolu dyżurującym?

Bezpłatny pobyt dziecka w przedszkolu dyżurującym obejmuje realizację podstawy pro-
gramowej (do 5 godzin dziennie) bez korzystania z wyżywienia. Za każdą godzinę opieki 
ponad 5 godzin rodzic/opiekun prawny płaci 1 złoty. 

Jak i do kiedy należy wnieść opłatę za dyżur dziecka w przedszkolu w okresie letnim?

Opłatę należy uregulować na konto przedszkola dyżurującego najpóźniej:
• do 25.06.2021 r. - w przypadku deklaracji dyżuru w lipcu,
• do 30.07.2021 r. - w przypadku deklaracji dyżuru w sierpniu. 

Wysokość opłaty i numer konta zostanie podany przez intendenta przedszkola dyżuru-
jącego w momencie złożenia wniosku.

Brak wpłaty w wyznaczonym terminie równoznaczny jest z rezygnacją korzystania  
z opieki przedszkolnej w miesiącach letnich. 

Dzieci z rodzin wielodzietnych oraz dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia  
specjalnego lub o wczesnym wspomaganiu rozwoju są zwolnione z opłaty stałej.

LETNIE DYŻURY MIEJSKICH PRZEDSZKOLI
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Od 1 września 2020r. można skorzystać z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów 
stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych. Ze zwolnienia 
mogą skorzystać właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi, którzy wszystkie odpady bio będą gromadzić we własnym kom-
postowniku.
Tym samym nie będą od nich odbierane tego typu odpady przez firmę odbierającą od-
pady komunalne oraz nie mogą oddawać ich do PSZOK. Ponadto, odpady te nie mogą 
znaleźć się w pojemniku na odpady zmieszane.
Aby móc skorzystać z tego typu zwolnienia trzeba złożyć nową deklarację.
Informujemy, że Urząd podejmie działania kontrolujące fakt posiadania kompostowni-
ka, kompostowania w nim odpadów i zweryfikuje zasadność przyznania ulgi. Pracow-
nicy obsługujący mieszkańców w zakresie odbioru odpadów komunalnych (pracownicy 
firmy wywozowej i pracownicy PSZOK) oraz Straż Miejska są na bieżąco informowani, 
kto korzysta z ulgi za kompostowanie bioodpadów. W przypadku nieprawidłowego po-
stępowania z odpadami mieszkańcy, którzy się tego dopuścili, zostaną obciążeni karą 
za nieprawidłową segregację.
Zgodnie z art. 6k ust. 4b  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 888) w drodze decyzji zostanie stwierdzona 
utrata prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z niżej wskazanych przesłanek:
• właściciel nie posiada kompostownika przydomowego lub
• nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostow-

niku przydomowym, lub
• uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważ-

nionej przez niego osobie dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfi-
kacji zgodności informacji o korzystaniu z kompostownika.

Dodajmy, że zarówno obowiązek segregacji, jak i kompostowania przez tych mieszkań-
ców, którzy zadeklarowali prowadzenie kompostownika, będą kontrolowali pracownicy 
firmy odbierającej odpady i Strażnicy Miejscy. Jeśli stwierdzą, że właściciel nieruchomo-
ści kompostownika jednak u siebie nie ma albo po prostu go nie używa, straci na okres 
pół roku możliwość korzystania z ulgi. Utrata nastąpi od pierwszego dnia miesiąca,  
w którym stwierdzono wystąpienie powyższych przesłanek.
Przystępując do utworzenia kompostownika przydomowego, należy mieć na uwadze 
również kwestie prawne. Wymagania techniczne budowy kompostowników określa 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2019r., poz. 
1065 z późn. zm.).

UWAGA
Ulga w  wysokości 5 zł nie jest odliczana od stawki podstawowej tj. 24zł za osobę,  
a od opłaty miesięcznej wyliczonej dla nieruchomości zamieszkałej (np. 2 osoby  
x 24 zł = 48 zł, po zastosowaniu ulgi opłata miesięczna wyniesie 43 zł).

Ulga dla posiadaczy kompostowników
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Straż Miejska w Żarach informuje, że  
w związku z licznymi sygnałami od miesz-
kańców o zanieczyszczonych pergolach 
śmietnikowych oraz o gromadzeniu od-
padów przy pergolach, które powinny być 
przekazane do Punktu Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych, a zalegają  
w miejscach składowania, funkcjonariusze 
tut. Straży Miejskiej prowadzą kontrole 
pod kątem zachowania czystości w rejonie 
pergoli śmietnikowych.
Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt. 3, 3b, 5  Ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach z dnia 13 września 1996 r. (tj. z dnia 
15 kwietnia 2021 r., Dz. U. z 2021 r. poz. 
888) właściciele nieruchomości zobowią-
zani są do utrzymania czystości i porządku 
oraz należytego stanu sanitarno-higienicz-
nego oraz estetyki, a także do realizacji „in-
nych obowiązków zawartych w regulami-
nie”. W związku z powyższym zgodnie z § 
13 pkt. 3 Uchwały Rady Miejskiej w Żarach 
z dn. 30.04.2020 r. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Żary o statusie miejskim nakłada 
na mieszkańców obowiązek utrzymania 
czystości w miejscu czasowego przecho-
wywania odpadów, natomiast § 15, ust. 1, 
pkt.4 tego samego Regulaminu informuje, 
że odpady wielkogabarytowe, budowlane 
lub elektrośmieci powinny być przekazy-
wane do Punktu Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych przy ul. Brata Alberta 
8 w Żarach przez właściciela odpadów, na 
bieżąco we własnym zakresie, albo przeka-
zywane w terminach i miejscach przepro-
wadzania akcji zbierania danego odpadu. 
Pozostawienie w/w odpadów poza termi-
nami przeprowadzania ich zbiórki stanowi 
wykroczenie z art. 145 Kodeksu Wykroczeń 
oraz wykroczenie z art. 10 ust. 2a UUCPG, 
które jest zagrożone kara grzywny od 20 
do 500 zł.

Ponadto informujemy, że: 
1. Zgodnie z art. 145 Kodeksu Wykroczeń, 

zanieczyszczanie lub zaśmiecenie miej-
sca dostępnego dla publiczności sta-
nowi wykroczenie, za które grozi kara 
grzywny.

2. Zgodnie z art. 95 Ustawy z dnia 11 wrze-
śnia 2015 r. o zużytym sprzęcie elek-
trycznym i elektronicznym, Kto wbrew 
zakazowi określonemu w art. 34 umiesz-
cza zużyty sprzęt łącznie z innymi odpa-
dami, podlega karze grzywny.

3. Art. 96 (Nieprzekazanie zużytego sprzę-
tu pochodzącego z gospodarstw do-
mowych zbierającemu zużyty sprzęt) 
Kto wbrew przepisowi art. 36 nie prze-
kazuje zużytego sprzętu pochodzącego  
z gospodarstw domowych zbierającemu 
zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnio-
nemu do zbierania zużytego sprzętu,  
o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpa-
dach, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 78 Ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, 
zakazuje się umieszczenie zużytych ba-
terii lub zużytych akumulatorów razem  
z innymi odpadami w tym samym po-
jemniku podlega karze grzywny. 

Harmonogram wywozu odpadów komu-
nalnych dostępny jest na stronie inter-
netowej PK PEKOM oraz Urzędu Miej-
skiego w Żarach.

CZYSTOŚĆ PERGOLI
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Stowarzyszenie Żarski Zamek wpisano 
do Krajowego Rejestru Sądowego. Pre-
zesem Stowarzyszenia został Ireneusz 
Brzeziński, rodowity żaranin i wieloletni 
samorządowiec – Naczelnik Wydziału Po-
lityki Regionalnej i Promocji w Urzędzie 
Miejskim w Żarach, pasjonat i regionalista  
z zamiłowania, licencjonowany przewod-
nik terenowy Żar, Dolnych i Wschodnich 

Łużyc, Żarskiego Lasu oraz Łuku Mużako-
wa. Uhonorowany medalem przez Zrze-
szenie Gmin Województwa Lubuskiego za 
szczególne zasługi w trzydziestoletniej hi-
storii samorządu. Wiele materiałów tury-
stycznych o Żarach i okolicach wydanych 
zostało pod jego redakcją. Od lat współ-
pracuje z byłymi mieszkańcami Żar i zna 
świetnie klimaty dawnego Sorau.

STOWARZYSZENIE ŻArski zamek

W formie elektronicznej można załatwić następujące sprawy z zakresu Urzędu Stanu 
Cywilnego:
1. Pobrać automatycznie odpis aktu stanu cywilnego przez e-PUAP ( tylko w pliku).
2. Złożyć wniosek przez e-PUAP o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego w formie elek-

tronicznej (plik) oraz w formie papierowej.
3. Złożyć wniosek o wydanie zaświadczeni o stanie cywilnym przez e-PUAP w formie 

elektronicznej (plik) lub papierowej.
4. Zgłosić urodzenie dziecka przez e-PUAP jeśli pochodzi ono z małżeństwa lub jeśli  

została dokonana czynność uznania ojcostwa przed urodzeniem dziecka lub przed 
rejestracją dziecka.

ELEKTRONIZACJA USC
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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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W ramach XV edycji Międzyszkolnego Kon-
kursu Pięknego Czytania Czyt*AS, z okazji 
przypadającej w tym roku 100. rocznicy 
urodzin Stanisława Lema, jednego z naj-
popularniejszych polskich pisarzy gatunku 
science-fiction, Oddział dla Dzieci Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Żarach, zaprosił do 
udziału w konkursie online pt. „Kosmiczne 
Czytanie”. Tym razem zaproponowano za-
bawę w parach – dziecko plus dorosły. Ce-
lem konkursu było wspieranie ogłoszonego 
przez Fundację ABC 1 czerwca 2001 roku 
XXI Programu Zdrowia Emocjonalnego, 
w ramach którego rozpoczęto akcję „Cała 
Polska Czyta Dzieciom”, zachęcenie dzieci  
i młodzieży do głośnego czytania.
Do konkursu zgłosiło się 9 par z 4 żarskich 
szkół podstawowych. Uczestnicy startowali 
w dwóch kategoriach wiekowych: Grupa I 
– uczniowie klas III-IV i grupa II – uczniowie 
klas V-VI  

Jury w składzie: Magdalena Broniecka 
(bibliotekarz, filolog języka polskiego), 
Agnieszka Mikoś (bibliotekarz, filolog 
języka polskiego), Waldemar Dybalski – 
przewodniczący (juror konkursów recy-

tatorskich), po wysłuchaniu nadesłanych 
prezentacji wyłoniło wśród uczestników 
laureatów i przyznało wyróżnienia:

Grupa I:
I miejsce – Michał Koziński i Katarzyna Ko-
zińska – SP 1
II miejsce – Bianka Gielicz i Natalia Malik – 
KSP
III miejsce – Marlena Polaczek i Justyna Po-
laczek – SP 1
Wyróżnieni: Alina Gastal i Joanna Gastal – 
KSP, Antonina Syguła i Monika Syguła – SP 5

Grupa II:
I miejsce – Aleksander Bartkowiak i Agniesz-
ka Bartkowiak – SP 5
II miejsce – Milena Kozińska i Katarzyna Ko-
zińska – SP 1
III miejsce – Hanna Kopala i Tomasz Kopala 
– SP 5
Wyróżnieni: Paulina Petrykowska i Edyta 
Petrykowska – SP 8

Wręczenie nagród nastąpi 5 czerwca o godz. 
13.00 w Parku przy Al. Jana Pawła II w Ża-
rach.

Czyt*AS – rozstrzygnięty!

Michał Koziński i Katarzyna Kozińska Bianka Gielicz i Natalia Malik
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Milena Kozińskia i Katarzyna KozińskaAleksander i Agnieszka Bartkowiak
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Tegoroczną żarską majówkę uatrakcyjniły 
monidła, zaprojektowane i przygotowane 
do wydruku przez pracowników naszej Bi-
blioteki. 
Do ich powstania przyczynili się ponadto:
• Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego 

– poprzez wypożyczenie kostiumu łuży-
czanki oraz płaszcza Żarskich Zakładów 
Przemysłu Odzieżowego; 

• Wydział Promocji Urzędu Miejskiego  
w Żarach – udostępniający stylowe stro-
je oraz przebranie Żarusia; 

• Arek Olak – zdolny, młody człowiek, 
który własnoręcznie uszył repliki ko-
stiumów XVIII arystokracji, wykorzysta-
ne w projekcie;

• Ewelina Nawrot - użyczająca panoramę 
Żar swego autorstwa;

• fotograf Andrzej Buczyński, który przy-
gotował zdjęcia w pożądanej rozdziel-
czości.

Wydrukowanie monideł to efekt pracy  
ChiliLab.
Mamy nadzieję, że nasze monidła będą cie-
szyć mieszkańców Żar podczas wielu okazji.

Nowa majówkowa atrakcja
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Burmistrz Danuta Madej osobiście odwie-
dziła naszą Bibliotekę z okazji Dnia Biblio-
tekarza, który w tym roku wypadł w sobotę 
8 maja. Były róże wyjątkowej urody, ale też 
dużo miłych słów, budujących podsumo-
wań i uhonorowanie Koleżanek, o których 
warto napisać więcej: Alicja Powęska otrzy-
mała Złoty Medal za Długoletnią Służbę, 
nadany postanowieniem Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy, Agnieszka Mikoś i Małgo-
rzata Pawłowska otrzymały odznakę ho-
norową, „Zasłużony dla Kultury Polskiej” 
nadane przez Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, zaś nasza pani dyrektor 
Beata Kłębukowska została wyróżniona 
Dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.
Ale Dzień Bibliotekarza to nie tylko… ale 
też okazja do wyśmienitej zabawy. Zain-
spirowani obrazem Rembrandta przygo-
towaliśmy prezentację pt. „Z czego składa 
się bibliotekarz” i rzuciliśmy wyzwanie,  
w ramach akcji #sleeveface na które odpo-
wiedziało wiele bibliotek, w tym szkolne. 
https://www.facebook.com/mbpzary

Dzień Bibliotekarza
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W ramach obchodów XVIII Tygodnia Biblio-
tek Oddział dla Dzieci MBP Żary zorganizo-
wał konkurs dla dzieci i młodzieży w wieku 
5-15 lat z miasta Żary pt. ,,Zakładka do ulu-
bionej książki”.
Zadanie polegało na wykonaniu różnymi 
technikami zakładki z motywem nawiązu-
jącym do bliskiego serca utworu. Wszyst-
kie prace były niezwykle pomysłowe i ory-
ginalne. 
Wyróżnienia zdobyli:
• Stanisław Cioch, lat 6, MP 7
• Igor Cieślar,  kl. 1a, SP 1
• Wojciech Rosa, kl. IV c, SP1
• Vanessa Bergmann, kl. II b, SP 8
• Nela Chojnacka, kl. I a, SP 8
• Luana Uchman, kl. II a, SP 8
• Alina Gastal, kl. III a, KSP
• Tomasz Gawrych, kl. III a, KSP
• Hanna Janicka, kl. III b, KSP

• Michał Kols, kl. III b, KSP
• Lena Słowikowska, kl. II b, KSP

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział 
w konkursie, a nagrodzonym serdecznie gra-
tulujemy.

Konkurs ,,Zakładka do ulubionej książki”
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W związku ze zbliżającymi się obchoda-
mi święta Dnia Weterana Działań poza 
Granicami Państwa, Delegacja Muzeum 
wraz z policjantami żarskiej komendy oraz 
uczestnikami „Motocyklowego Rajdu We-
teranów” złożyła wiązankę na grobie pod-
komisarza Andrzeja Bulera – specjalisty 
w Komendzie Rejonowej Policji w Żarach. 
W dniu 17.09.1997 r., wykonując obowiąz-
ki służbowe na terenie Bośni-Hercegowi-
ny, Andrzej Buler poniósł śmierć w kata-
strofi e helikoptera ONZ.

Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa

Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego

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

www.muzeumzary.pl
email:muzeum@muzeumzary.pl

Delegacja Muzeum wzięła udział w uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej pamięci 
żołnierzy 42 Pułku Piechoty oraz 16 Batalionu Saperów poległych w 1945 roku przy rozmi-
nowywaniu miejscowości Zasieki i Brożek. Tablica znajduje się na cmentarzu w Zasiekach.

Odsłonięcie tablicy
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15 maja nasze Muzeum zorganizowało Nocne Zwiedzanie. Nie zabrakło atrakcji dla naj-
młodszych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty malowania porcelany i na 
szkle, a także poszukiwanie „skarbów” i odpowiadanie na pytania związane z historią 
Żar. Odwiedziło nas ok. 120 osób. Na kolejną taką noc zapraszamy już za rok.

Nocne zwiedzanie Muzeum
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Wystawa „230 słów o Konstytucji 3 Maja” dostępna w Muzeum do końca roku. 

WYSTAWA

Po przerwie wymuszonej pandemią, Muzeum planuje przeprowadzenie kolejnych kon-
kursów w ramach VI. Turnieju Wiedzy Historycznej. 

PLANOWANE TEMATY KONKURSÓW WIEDZY HISTORYCZNEJ
2 czerwca (środa) – „Wiem wszystko o Ziemi Żarskiej”
10 czerwca (czwartek) – „Polska w czasach dynastii Wazów”
15 czerwca (wtorek) - „Piastowie legniccy i ich czasy” – konkurs z okazji 780. rocznicy 
bitwy pod Legnicą (9 kwietnia 1241)
18 czerwca (piątek) – „Polska w czasach pierwszych Piastów”

Finał „VI. Turnieju Wiedzy Historycznej”, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród zaplano-
wano na 29 czerwca.

VI Turniej Wiedzy Historycznej 
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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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Teatr Drewniana Kurtyna działa w naszym mieście ponad 40 lat – pierwsza premie-
ra, spektakl „Hamlet”, miała miejsce 26 maja 1978 roku. Kolejne pokolenia młodych 
dziewcząt i chłopców mogą w TDK rozwijać swoje pasje i umiejętności, a także bu-
dować wieloletnie przyjaźnie. Miło nam poinformować, że pomimo pandemii, se-
zon konkursowy był dla nas bardzo pomyślny. Anna Cegielska otrzymała III nagrodę  
w 3. kategorii wiekowej na etapie wojewódzkim Lubuskiego Konkursu Recytatorskie-
go PRO ARTE organizowanego przez Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej 
Górze. Na przeglądzie wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Mile-
na Wroczyńska otrzymała II nagrodę zarówno w kategoriach recytacja młodzieżowa, 
jak i poezja śpiewana, natomiast Aleksandra Urban otrzymała II nagrodę w kategorii 
teatr jednego aktora. Milena będzie reprezentowała Żary na etapie centralnym OKRu 
w recytacji. Ola i Milena otrzymały również nominację na drodze nagrań odpowiednio  
w kategoriach teatr jednego aktora i poezja śpiewana. Gratulujemy i trzymamy kciuki 
za dalsze sukcesy!

Sukcesy Teatru Drewniana Kurtyna

ŻARSKI DOM KULTURY INFORMUJE
Zakończenie roku akademickiego 2020/21 Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbędzie 
się 25 czerwca (piątek) o godzinie 11.00 w sali widowiskowej „LUNA” ul. Okrzei 35.  
W programie: 
- koncert zespołu „Charyzma” UTW ŻDK,
- koncert Julii Okulewicz i Franka Derkowskiego.

Anna Cegielska Milena Wroczyńska Aleksandra Urban
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