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działania ekologiczne szkół

W tym roku szkolnym w Szkole Podstawowej nr 3 w Żarach można spotkać dziwnie za-
chowujących się uczniów. Jeśli przechodząc obok, zobaczysz, że ktoś kopie dołek łyżką 
do zupy, przytula drzewo, gapi się w niebo lub ustawia małe poidełka gdzie popadnie – 
nie zdziw się! Możesz też dostać pestkę dyni – posadź ją, gdzie podpowie ci wyobraźnia.
Tak działa Szkolna Partyzantka Ogrodnicza, która wystartowała w tym roku. Zajęcia  
i inicjatywy zachęcają uczniów do samodzielnego dbania o nasze najbliższe środowisko 
naturalne: trawniki, klomby, drzewa i owady w Żarach. Za nami już „Cebulkowa Piątko-
Niedziela”, podczas której dzielni partyzanci posadzili w swojej okolicy ponad 300 cebu-
lek kwiatów wiosennych – co z tego wyniknie? Dowiemy się już na wiosnę.

Tymczasem Szkolni Partyzanci Ogrodniczy ze Szkoły Podstawowej nr 3 zachęcają do 
świętowania z nimi tych nietypowych okazji: 

• 28 października - Dnia Odpoczynku dla Zszarganych Nerwów
• 10 listopada – Dnia Jeża
• 23 stycznia – Dnia bez Opakowań Foliowych
• 28 marca – Dnia Doceniania Chwastów
• 14 kwietnia – Dnia Gapienia się w Niebo
• 16 maja – Dnia Siania Dyni w Miejscach Publicznych
• 20 maja – Dnia Pszczół 
oraz zapewne kilku innych nietypowych świąt z „EkoKalendarza”. 

Na zdjęciu Szkolne Rebeliantki z Ogródka – dzielne  i waleczne Wiktoria, Wiktoria,  
Samanta i Hanna – uczennice klasy VII. Dowódcą Szkolnych Partyzantów jest nauczyciel-
ka Ewa Nosal.

Szkolna Partyzantka Ogrodnicza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
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pytają burmistrza

Tematem numer jeden w polskich samo-
rządach jest kryzys. Tymczasem wjeżdża-
jąc do Żar, nie widać jego oznak. W tym 
roku udało się zrealizować i nadal reali-
zuje wiele ważnych dla miasta inwesty-
cji. Jakie Pani zdaniem przedsięwzięcia 
mają szczególne znaczenie dla naszego 
miasta?

- Pierwsze oznaki kryzysu już mamy, cho-
ciaż nie widać jeszcze tego tak na zewnątrz. 
Stopniowo zmniejszamy nakłady związane 
z wydatkami majątkowymi. Przesuwamy 
terminy realizacji inwestycji, na które nie 
zdobyliśmy co najmniej 50% dofinanso-
wania. Jednak na efekty realizacji zadań  
w tym roku patrzę optymistycznie. Szcze-
gólną inwestycją, którą udało się zrealizo-
wać, to przebudowa drugiej części ul. Zie-
lonogórskiej wraz z budową dwóch rond. 
Mimo wielu problemów kolejny wjazd do 
miasta został w pełni wykonany. Obecnie 
daleko zaawansowane są przebudowy ulic: 
Staszica, Dziewina, Sarniej. Podpisaliśmy 
umowę na generalny remont wiaduktu 
w Kunicach, będącego częścią ul. Wester-
platte. Ważnym miejscem dla mieszkań-
ców jest sala widowiskowa Luna, która 
poddana została generalnemu remontowi 
obejmującemu budynek na zewnątrz jak 
i wewnątrz. W tym miesiącu powinniśmy 
się cieszyć tymi efektami. Szczególnym 
miejscem dla kibiców jest stadion Promie-
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nia Żary. Przebudowujemy jedno skrzydło 
trybun wraz z ciągami pieszymi wewnątrz 
tego obiektu. Ponownie uruchomiliśmy 
program dotacji na remonty żarskich, za-
bytkowych kamienic. Trwają obecnie pra-
ce niezbędne przy ratowaniu tych zabyt-
ków. To ważne jeżeli chodzi o wizerunek 
miasta i poprawę warunków życia miesz-
kańców. Oprócz tego realizujemy zadania 
w ramach bieżących potrzeb mieszkańców  
w różnych sferach naszego funkcjonowa-
nia.

Pieniądze unijne kiedyś się skończą czy 
nie boi się Pani, że wówczas nie będzie 
za co budować nowych dróg i realizować 
innych inwestycji?

- Gdyby taka sytuacja nastąpiła, to miasto 
będzie zmuszone realizować inwestycje 
oparte na dochodach własnych. Wtedy 
tych przedsięwzięć będzie o wiele mniej. 
Poza tym nadal będzie można korzystać 
z funduszy transgranicznych oraz star-

tować w konkursach o środki finansowe  
w ramach programów ogłaszanych przez 
Urząd Wojewody i ministerstwa. W związku 
z tym tak ważne jest, abyśmy teraz inten-
syfikowali działania zmierzające do pozy-
skiwania środków unijnych. Obecnie przy-
gotowujemy się do kolejnej perspektywy 
finansowej. Mamy zawarte partnerstwo  
z czterema gminami, które tworzą Żarsko-
-Żagański Obszar Funkcjonalny. Pracuje-
my nad wspólnymi przedsięwzięciami in-
westycyjnymi służącymi naszym gminom. 

Czy są już jakieś plany budżetowe na rok 
2022?

- Obecnie przygotowujemy projekt budże-
tu na przyszły rok. Główne inwestycje to: 
przebudowa ul. Bohaterów Getta, wia-
duktu w Kunicach, kontynuacja inwestycji 
trwających na ulicach: Dziewina i Sarniej. 
Oprócz tego będziemy wprowadzać inwe-
stycje wynikające z programu norweskie-
go.



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

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

DATA WSCHOWA ZIELONA 
GÓRA

ŻARY

01.09. 10,0 15,3 11,5
02.09. 13,8 16,5 11,8
03.09. 16,1 18,7 16,6
04.09. 17,3 20,6 19,9
05.09. 7,8 13,5 13,6
06.09. 10,8 17,0 14,9
07.09. 26,3 28,4 23,0
08.09. 25,1 28,0 23,3
09.09. 21,1 25,6 23,9
10.09. 24,4 23,0 21,4
11.09. 19,4 18,7 15,9
12.09. 16,1 12,1 13,2
13.09. 16,4 14,8 12,1
14.09. 18,1 17,4 16,2
15.09. 30,1 25,3 18,6
16.09. 16,5 12,8 12,4
17.09. 6,0 8,9 8,8
18.09. 7,7 8,6 6,6
19.09. 15,4 9,3 10,1
20.09. 17,1 13,7 11,2
21.09. 14,0 13,8 12,1
22.09. 11,8 14,4 11,4
23.09. 15,3 21,7 24,6
24.09. 8,9 15,7 16,8
25.09. 17,4 - 16,9
26.09. 16,3 - 10,9
27.09. 22,6 - 21,9
28.09. 34,8 27,3 15,6
29.09. 22,0 26,4 19,5
30.09. 12,6 11,8 13,9

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

DATA WSCHOWA ZIELONA 
GÓRA

ŻARY

01.08. 11,5 10,9 11,7
02.08. 13,5 10,9 12,9
03.08. 10,4 10,6 11,8
04.08. 13,8 14,3 11,4
05.08. 19,5 14,3 10,6
06.08. 16,8 14,3 10,6
07.08. 16,1 7,7 9,3
08.08. 7,9 8,4 9
09.08. 11,4 11,4 12,6
10.08. 20,5 11,8 11,5
11.08. 11,6 11,5 12,2
12.08. 17,7 15,7 17,5
13.08. 30,5 24,8 23
14.08. 25,9 18,5 20
15.08. 21,8 19,5 17,2
16.08. 28,7 29,4 -
17.08. 15,7 19,5 -
18.08. 11,4 13,7 14,8
19.08. 12,7 14,7 14,4
20.08. 14,5 15,9 10,4
21.08. 18 12,9 16,1
22.08. 20,7 16,2 11,6
23.08. 15,1 10,4 4,7
24.08. 8,1 12,5 9,1
25.08. 10,2 11,9 12,5
26.08. 6,3 7,8 6,5
27.08. 6,7 7 5,9
28.08. 9,6 13,7 8,8
29.08. 12,1 8,9 8
30.08. 10,1 8,6 5,6
31.08. 11,3 11,7 10,4
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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  

kwiecień 2021 (ng/m³)
DATA WSCHOWA ZIELONA 

GÓRA
ŻARY

01.04. 5,9 0,5 0,9
02.04. 5,9 0,5 0,9
03.04. 5,9 0,5 0,9
04.04. 5,9 0,5 0,9
05.04. 3,4 1,3 1,1
06.04. 3,4 1,3 1,1
07.04. 3,4 1,3 1,1
08.04. 3,4 1,3 1,1
09.04. 3,4 1,3 1,1
10.04. 3,4 1,3 1,1
11.04. 3,4 1,3 1,1
12.04. 3,4 1,5 1,1
13.04. 3,4 1,5 1,1
14.04. 3,4 1,5 1,1
15.04. 3,4 1,5 1,1
16.04. 3,4 1,5 1,1
17.04. 3,4 1,5 1,1
18.04. 3,4 1,5 1,1
19.04. 2,9 0,9 1,2
20.04. 2,9 0,9 1,2
21.04. 2,9 0,9 1,2
22.04. 2,9 0,9 1,2
23.04. 2,9 0,9 1,2
24.04. 2,9 0,9 1,2
25.04. 2,9 0,9 1,2
26.04. 3,7 1,4 1,4
27.04. 3,7 1,4 1,4
28.04. 3,7 1,4 1,4
29.04. 3,7 1,4 1,4
30.04. 3,7 1,4 1,4

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

maj 2021 (ng/m³)
DATA WSCHOWA ZIELONA 

GÓRA
ŻARY

01.05. 3,7 1,4 1,4
02.05. 3,7 1,4 1,4
03.05. 1,1 0,2 0,5
04.05. 1,1 0,2 0,5
05.05. 1,1 0,2 0,5
06.05. 1,1 0,2 0,5
07.05. 1,1 0,2 0,5
08.05. 1,1 0,2 0,5
09.05. 1,1 0,2 0,5
10.05. 0,3 0,1 0,2
11.05. 0,3 0,1 0,2
12.05. 0,3 0,1 0,2
13.05. 0,3 0,1 0,2
14.05. 0,3 0,1 0,2
15.05. 0,3 0,1 0,2
16.05. 0,3 0,1 0,2
17.05. 0,4 0,2 0,3
18.05. 0,4 0,2 0,3
19.05. 0,4 0,2 0,3
20.05. 0,4 0,2 0,3
21.05. 0,4 0,2 0,3
22.05. 0,4 0,2 0,3
23.05. 0,4 0,2 0,3
24.05. 0,6 0,4 0,1
25.05. 0,6 0,4 0,1
26.05. 0,6 0,4 0,1
27.05. 0,6 0,4 0,1
28.05. 0,6 0,4 0,1
29.05. 0,6 0,4 0,1
30.05. 0,6 0,4 0,1
31.05. - - -
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Ogłoszenie o naborze ofert na stoiska handlowe oraz gastronomiczne 
podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego 2021

Burmistrz Miasta Żary informuje przedsiębiorców o możliwości składania ofert na sto-
iska handlowe oraz gastronomiczne podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego, który od-
będzie się w dniach 17, 18 i 19 grudnia 2021 roku w Żarach (Plac Rynek). 

Przedmiotem oferty jest zagospodarowanie przydzielonego domku o powierzchni oko-
ło 5m2. Przedsiębiorcy są zobowiązani posiadać własne, stojaki, stoły do ekspozycji 
towaru, a w przypadku zapotrzebowania na energię elektryczną własne przedłużacze  
w celu podłączenia się do sieci. Ogłoszeniodawca udostępni korzystanie z kabin sanitar-
nych. Przedsiębiorcy powinni posiadać aktualne ubezpieczenie OC oraz wszelkie zgody 
do prowadzenia handlu.

Zgłoszenia należy składać do 26.11.2021 roku drogą elektroniczną na adres agnieszka.
cudyk@um.zary.pl lub miasto@um.zary.pl, pocztą, bądź osobiście 
w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Żarach, 68-200 Żary, Plac Rynek 1-5. 
Wzór zgłoszenia w załączeniu. Przedsiębiorcy o wyborze oferty zostaną poinformowa-
ni drogą elektroniczną lub telefonicznie do dnia 30.11.2021r. Organizator ma prawo 
odmowy przyjęcia zgłoszenia lub całkowitego odwołania imprezy w przypadku zmiany 
przepisów związanych z pandemią COVID-19.     

Opłaty:
Opłata za zajęcie pasa drogowego – 0,30 zł za 1 m2 za dzień,
Nie pobiera się opłaty targowej za sprzedaż podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego
Więcej informacji można uzyskać pod numeremr telefonu 68 470 83 29.
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
10

• Oświetlenie sceniczne Luna - ŻARSKI DOM KULTURY
• Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej wraz z parkingiem i wymiana oprawy 

lampy oświetleniowej – droga wewnętrzna dojazd do posesji K. Baczyńskiego 24A
• Fight square - stanowisko do treningów sportów walki – na terenie stadionu Syrena 

zadanie nr 20
• Ogrodzony wybieg dla psów w parku przy ul. Ignacego Paderewskiego

Zwycięskie zadania w ramach żarskiego budżetu obywatelskiego na 2022 r. Część II 



Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ŻARY, ul. Domańskiego 1
tel. 68 475 55 80

www.mops.zary.pl
email:poczta@mops.zary.pl
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W ramach obchodów XXII Lubuskiego Tygo-
dnia Seniora w dniu 12.10.2021 r. w Dzien-
nym Domu „Senior+” zorganizowany został 
Dzień Otwarty w/w ośrodka. Z tej okazji 
Burmistrz Miasta Żary Danuta Madej prze-
kazała uczestnikom upominki i złożyła ser-
deczne życzenia. Zebrani goście mieli moż-
liwość obejrzenia występu artystycznego  
z udziałem dzieci z Miejskiego Przedszkola 
nr 3 im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy w Żarach. Ciekawe prelekcje profilak-
tyczne zorganizowali przedstawiciele Powia-
towej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
i Komendy Powiatowej Policji. 
Dzienny Dom „Senior+” jest ośrodkiem 
działającym w ramach struktury Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach. 
Placówka ta realizuje założenia rządowego 
Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 
2021-2025, którego celem jest w szczegól-
ności zapewnienie wsparcia seniorom przez 
umożliwienie korzystania z oferty na rzecz 
społecznej aktywizacji, w tym oferty proz-
drowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekre-
acyjnej, opiekuńczej, zdrowotnej i socjalnej. 
Dzienny Dom ,,Senior+” jest ośrodkiem,  
w którym osoby nieaktywne zawodowo,  

w wieku 60+ mogą spędzić czas w miłej, ro-
dzinnej atmosferze, odnaleźć lub realizować 
swoje zainteresowania, spędzić aktywnie 
czas i skorzystać z ciekawej oferty zajęć. 
W ramach prowadzonych zajęć oferujemy: 
terapię zajęciową, zajęcia komputerowe, za-
jęcia społeczno-kulturalne, wycieczki plene-
rowe, rehabilitację, zajęcia ruchowe, opiekę 
i wsparcie terapeutów, pielęgniarki, psycho-
loga, transport busem i ciepły posiłek.

Dzienny Dom „Senior+” mieści się przy  
ul. Parkowej 8 w Żarach, otwarty jest w dni 
robocze od 7.00 do 15.00. Telefon kontak-
towy z Dziennym Domem „Senior+” nr tel.  
516 182 731, 68 475 56 03, 68 475 56 08.

XXII Lubuski Tydzień Seniora



Sport i Rekreacja

Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku
ŻARY, ul. Telemanna 1

tel. 68 470 28 70
www.mosriw.zary.pl
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Współzawodnictwo sportowe w żarskich 
szkołach podstawowych ruszyło na całe-
go. W poniedziałek w Szkole Podstawowej 
Nr 2 zostały rozegrane mecze w ramach 
Żarskich Igrzysk Dzieci w piłce koszyko-
wej chłopców 3x3. W klasyfikacji końcowej 
triumfowali zawodnicy z SP 2 prowadzeni 
przez Wiolettę Kępińską, a na drugim stop-
niu podium stanęli chłopcy z SP 8, który-
mi opiekowała się Danuta Rutkowska. Za 
przeprowadzenie zawodów odpowiadali 
Robert Dziadul i Jacek Malewicz.

rozgrywki sportowe Szkół Podstawowych klas IV-VI w roku szkolnym 2021/2022



1313

Klasyfikacja szkół, które startowały we wtorkowych zmaganiach na stadionie „Syrena”:
• Igrzyska Dzieci (Szkoły Podstawowe kl. IV-VI)
Dziewczęta:
I m. - SP8 – opiekun Dariusz Kołacz
II m. - SP5 – opiekun Eugeniusz Gabas
III m. - SP1 – opiekun Aleksander Stachów
Chłopcy:
I m. - SP8 – opiekun Dariusz Kołacz
II m. - SP5 – opiekun Eugeniusz Gabas
III m. - SP1 – opiekun Aleksander Stachów
• Igrzyska Młodzieży Szkolnej (Szkoły Podstawowe kl. VII-VIII) 
Dziewczęta:
I m. - SP8 – opiekun Joanna Skorupa
II m. - SP1 – opiekun Aneta Górniak
Chłopcy:
I m. - SP5 – opiekun Robert Czepiński
II m. - SP8 – opiekun Joanna Skorupa
III m. - SP1 – opiekun Aneta Górniak
Z każdej grupy po 2 najlepsze zespoły  wezmą udział w Powiatowych Igrzyskach rozgry-
wanych w Lipinkach Łużyckich.
Gospodarzami imprezy byli MOSRiW i MLKS „Agros”.
Odpowiedzialny za przygotowanie imprezy - Mateusz Wisz, trener MLKS „Agros”.

Żarskie Igrzyska w sztafetowych biegach przełajowych rozstrzygnięte



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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Stowarzyszenie „Żarski Zamek”, z którym ściśle współpracuje nasze muzeum i wzajem-
nie się wspieramy w działaniach i wspólnych celach, na dobry początek otrzymało dota-
cję 6.000 zł i zakupiło sprzęt komputerowy. Dzięki temu Stowarzyszenie będzie mogło 
rozwijać swoją działalność.

Zakupiony sprzęt został sfi nansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Oby-
watelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Sprzęt komputerowy dla Stowarzyszenia Żarski Zamek
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W ramach XXII Tygodnia Seniora odbył się 
spacer tematyczny, w czasie którego zwie-
dzający odwiedzili między innymi Kościół 
pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, Basztę Bramy Dolnej, mury obron-
ne przy ulicy Cichej oraz dzwonnicę. Oczy-
wiście nie jest to nasza ostatnia przechadz-
ka. O możliwości wejścia do dzwonnicy, 
która cieszy się wielką popularnością bę-
dziemy informować na naszym profilu FB.

Spacer tematyczny

14 października, w ramach XXII Tygodnia Seniora Muzeum zorganizowało  warsztaty pod 
nazwą „Mydlane fantazje w Muzeum”. Uczestniczki zajęć wykonały zapachowe mydła  
o wyjątkowych kształtach. 

Mydlane fantazje

13 października gościliśmy 5-latki z Samo-
rządowego Przedszkola w Tuplicach. Dzie-
ci wzięły udział w zajęciach z malowania 
ceramiki,  obejrzały muzealną ekspozycję  
i pospacerowały po naszym mieście śla-
dem żarskich legend.

Zajęcia z przedszkolakami 
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21 października odbył się kolejny Konkurs Wiedzy Historycznej skierowany do uczniów 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu żarskiego. W tym miesiącu temat 
był kosmiczny, czyli „Wiem wszystko o historii podboju kosmosu”. 
W konkursie wzięło udział łącznie 26 uczniów (14 osób ze szkół podstawowych i 12 ze 
szkół ponadpodstawowych). 
W kategorii uczeń szkoły podstawowej I miejsce zajęła Hanna Kiwerc -  uczennica ze Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Żarach, II miejsce otrzymał Maksymilian Klocek – uczeń  Katolic-
kiej Szkoły Podstawowej w Żarach, natomiast III miejsce zdobył Szymon Szakoła ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Żarach. 
W kategorii uczeń szkoły ponadpodstawowej I miejsce otrzymała Michalina Goch z Zespo-
łu Szkół Technicznych w Lubsku, II miejsce zajęli ex aequo Karolina Kotwicka, Dominika 
Magdziarz – obie uczennice  z Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku oraz Jakub Tęcza  
z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Żarach. III miejsce powędrowało do Kacpra Zielonki – 
równiej z Zespołu Szkół Technicznych w Lubsku oraz Huberta Trojanowskiego z Zespołu 
Szkół Ekonomicznych w Żarach. 
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i zachęcamy wszystkich do udziału w kolejnych kon-
kursach wiedzy historycznej.

Terminy i tematy poszczególnych konkursów:
• 17 listopada 2021 (ŚRODA) - „Walka o granice państwa po I wojnie światowej”
• 14 grudnia 2021 (WTOREK) - „Wiem wszystko o historii porcelany” 
• 13 stycznia 2022 (CZWARTEK) - „Marek Edelman i Jego czasy” – konkurs z okazji 100. 

rocznicy urodzin bohatera powstania w getcie warszawskim
• 25 lutego 2022 (ŚRODA) - „Polacy na frontach II wojny światowej”
• 22 marca 2022 (WTOREK) - „ Polska w czasach pierwszych Piastów” – konkurs z okazji 

1050. rocznicy bitwy pod Cedynią
• 22 kwietnia 2022 (PIĄTEK) - „Wiem wszystko o mitach”
• 31 maja 2022 (WTOREK) - „VII Turniej Wiedzy Historycznej” - ogłoszenie wyników  

i rozdanie nagród.

VII Turniej Wiedzy Historycznej 
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9 października w sali Muzeum odbyło się spotkanie z dr. Andrzejem Olejniczakiem, hi-
storykiem, doktorem nauk humanistycznych, absolwentem Instytutu Historycznego 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Tematem przewodnim spotkania była historia i szczegóły 
stacjonowania wojsk napoleońskich na terenie  Żar i regionu.

Spotkanie autorskie z dr. Andrzejem Olejniczakiem

Serdecznie zapraszamy do udziału w II konkursie fotograficznym pn. „W BARWACH 
NARODOWYCH”. Zdjęcie musi być zrobione w dniu 11 listopada 2021 r. w dowolnym 
miejscu w powiecie żarskim, i jak sam tytuł konkursu podpowiada, należy „ubrać” foto-
grafię w barwy narodowe (np. z wykorzystaniem flagi lub elementów stroju w barwach 
narodowych). Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na naszej stronie 
internetowej www.muzeumzary.pl w zakładce „konkursy”.

II Konkurs Fotograficzny „W BARWACH NARODOWYCH”
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Święta Bożego Narodzenia dopiero w grudniu, jednak warto już poczynić pewne przygoto-
wania. Zapraszamy zatem na wspólne wykonywanie kalendarzy adwentowych.
Warsztaty muzealne odbędą się 6 i 20 listopada (soboty) godz. 10:00 - 12:00. Dla grup zor-
ganizowanych będą trwały cały listopad od wtorku do piątku. Powyższe zajęcia są odpłatne 
(7 zł za osobę). Przyjmujemy zapisy pod nr tel. 797 000 792 lub 68 363 83 70, na e-mail 
k.krasowska@muzeumzary.pl lub osobiście w Muzeum.
Pracownicy muzeum z przyjemnością pomogą uczestnikom zajęć na każdym etapie tworze-
nia kalendarza. Do udziału w warsztatach zapraszamy rodziców oraz wolontariuszy. 

Warsztaty tworzenia kalendarzy adwentowych 

Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego pro-
wadzi nowy projekt dotyczący inskrypcji na 
terenie powiatu żarskiego. Jest to uzupeł-
nienie wydawnictwa „Inskrypcje wojewódz-
twa lubuskiego, Zeszyt 12: Powiat żarski (do 
1815 roku)”. Z uwagi na nowe, interesujące 
obiekty, które ujrzały światło dzienne już po 
ukazaniu się wspomnianej publikacji posta-
nowiliśmy przedstawić je w nowym opraco-
waniu.
Stąd też gorący apel do mieszkańców po-
wiatu żarskiego. Jeżeli wiedzą Państwo, 
gdzie mogą się znajdować obiekty z in-
skrypcjami prosimy o wiadomość. Oczy-
wiście wiele z nich jest już opisanych, dla-
tego też np. płyty w i na kościołach czy na 
uczęszczanych cmentarzach zapewne znaj-
dują się we wskazanej książce. Dlatego też 

poniżej przedstawiamy wskazówki, czego 
poszukujemy.
Czego szukamy?
Płyt z inskrypcjami (głównie tych, które nie 
są łatwo widoczne – niekiedy znajdują się 
takie w zaroślach, na posesjach prywat-
nych – ogólnie w miejscach znanych tylko 
mieszkańcom danego terenu), inskrypcji 
na bramach, budynkach, kamieni z napisa-
mi, przedmiotów liturgicznych z napisami, 
wszelkich innych interesujących pod kątem 
epigraficznym obiektów.
Prosimy o kontakt telefoniczny lub wy-
słanie wiadomości e-mail ze zdjęciem 
danego przedmiotu. Wtedy też będzie-
my mogli określić czy znajduje się on  
w bazie. Projekt prowadzony pod kierun-
kiem dr Anny Polak i dr. Pawła Karpa.

Projekt „Inskrypcje”
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Planujemy opowiedzieć historię, która zapisana jest na żarskich ulicach, skwerach, czy 
rondach. 
Do tego przedsięwzięcia zapraszamy wszystkich mieszkańców z powiatów żarskiego i ża-
gańskiego. Szczególnie zachęcamy młodzież szkolną, która przy okazji akcji całkiem sporo 
nauczy się nie tylko o przeszłości, ale również jak pozyskiwać materiały historyczne.
Każdy ma możliwość zapisania się na kratach lokalnej historii, gdyż z zebranych 
materiałów chcemy stworzyć wystawę czasową i wydać publikację książkową. 
Tematem akcji jest zrobienie zdjęcia, na którym widoczna będzie kartka A4 lub tablica 
informacyjna z nazwą ulicy, ronda lub skweru. Dodatkowo uczestnik będzie mógł opisać, 
według własnego uznania, najciekawsze miejsce przydzielonej ulicy miasta (np. kamieni-
ca, drzewo, szkoła itp.).
Zdjęcia można wykonać w dowolnej aranżacji, np. kartka z nazwą ulicy trzymana przez 
uczestnika /- ów/ lub umieszczona w dowolnym miejscu przydzielonej ulicy, rondzie lub 
skwerze; zdjęcie fragmentu ulicy lub budynku, na którym widnieje tablica informacyjna 
z nazwą ulicy; zdjęcie ronda. Nazwa ulicy, ronda, skweru na zdjęciu musi być czytelna. 
Wskazane jest, aby na fotografii był uczestnik akcji, jednak nie jest to konieczne.
Zaproponowaliśmy również konkurs, w którym oprócz powyższego należy wykazać się 
wiedzą historyczną.
Akcja i konkurs potrwa do 31 maja 2022 r. 
Szczegóły na stronie internetowej www.muzeumzary.pl w zakładce „konkursy” oraz pod 
nr telefonu 68 36 38 370, 797 000 792.

Akcja i konkurs „Historia żarskimi ulicami napisana…”
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15 października w Czytelni Ogólnej odbyło się spotkanie z panią Katarzyną Wałdoch-
-Dworak, która jest psychologiem, pedagogiem i psychoterapeutą. Pani Katarzyna cie-
kawie opowiadała o sposobach na to, aby nasze życie było radosne i piękne. Inicjatorem 
spotkania była Społeczna Rada Seniorów. 22 października odbyło się przesympatyczne 
spotkanie autorskie z Krystyną Sławińską. Wieczór poetycki zorganizowaliśmy we współ-
pracy z PTTK o/Żary. Spotkania odbyły się w ramach XXII Lubuskiego Tygodnia Seniora.

Spotkania dla Seniorów w Bibliotece

Szczegółowe informacje na stronie internetowej i Facebooku MBP w Żarach.
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W ramach projektu ,,Kuferek Emocji” zapro-
siliśmy naszych Seniorów – Panie Danutę 
Freder-Kaczmarczyk, Jadwigę Rupietę i Da-
nielę Giecold z żarskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku do wspólnego czytania książe-
czek o emocjach. Pięcio- i sześciolatki z Żar 
miały okazję wysłuchać opowieści, których 
bohaterami są postacie z książeczek z serii  
Sposób na emocje, doświadczający różnych 
uczuć – jak każdy z nas, bez względu na wiek. 
Dzięki tym zajęciom i wspólnej zabawie oraz 
dyskusji przedszkolaki nauczyły się, jak rozu-
mieć swoje uczucia i potrzeby - taką mamy 
nadzieję. Spotkania miały na celu zacieśnić 
więzi między najmłodszymi mieszkańcami 
naszego miasta a starszym pokoleniem, dać 
możliwość dzieciom  obcowania z seniorami 
różniącymi się od nich bagażem doświadczeń   
i co za tym idzie - sposobem wyrażania wła-
snych uczuć. Wszystkim uczestnikom zajęć 
serdecznie dziękujemy za mile spędzony czas. 
Projekt dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

CZYTANIE Z SENIOREM
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Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach oraz jej Filie biorą udział w czwartej edycji kam-
panii Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek”. Zapraszamy dzieci z roczników 
2015-2018 po odbiór książeczek. Wyprawki Czytelnicze są wydawane tylko dzieciom, 
które zapiszą się lub są już zapisane do biblioteki i które wypożyczą co najmniej jedną 
bajeczkę. Przedszkolaki otrzymają także Kartę Małego Czytelnika i pierwszą naklejkę. Za 
każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księ-
gozbioru dziecięcego Mały Czytelnik otrzyma kolejną naklejkę, a po zebraniu dziesię-
ciu zostanie uhonorowany imiennym Dyplomem Małego Czytelnika. Oprócz dyplomu 
przedszkolak otrzyma także drobny upominek. W Wyprawce znajdą coś dla siebie także 
rodzice – broszurę informacyjną „Książką połączeni czyli przedszkolak idzie do biblio-
teki” mówiącą   o korzyściach wynikających ze wspólnego czytania z dzieckiem. Dzięki 
akcji jej uczestnik pozna ważne miejsce, którym jest biblioteka. Projekt realizowany jest  
w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”.
Uwaga!!! Dzieciom, które otrzymały już „Pierwsze czytanki dla…” w poprzednich edycjach, 
nie wydajemy ich ponownie, jedynie nową Kartę Małego Czytelnika do zbierania naklejek.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W AKCJI!!!

IV EDYCJA PROJEKTU ,,Z KSIĄŻKĄ NA START”
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Salon Wystaw Artystycznych rozbrzmiał  
9 października dźwiękami muzyki elektro-
nicznej i słowami poezji najlepszych współ-
czesnych twórczyń za sprawą wywodzącej 
się z Żar artystki Karo Kwiecień. Licznie ze-
brana publiczność wysłuchała wyjątkowe-
go koncertu, który otworzył nowy rozdział 
działalności SWA. Wkrótce więcej tego typu 
wydarzeń zagości na stałe w tym miejscu. 

„W życiu nie do pojęcia”… koncert Karo Kwiecień
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W sobotę 16 października mieszkańcy Żar wzięli udział w wernisażu XVI Akcji Fotogra-
ficznej „24 sierpnia… w Żarach”. Konkurs ten cieszy się dużą popularnością wśród żar-
skich amatorów fotografii.
Jury w składzie: Roman Krzywotulski (animator kultury i inicjator Akcji), dr Marek Lalko 
(adiunkt UZ, fotograf), Zbigniew Pietraszkiewicz (AFIAP), Paweł Wocal (fotografik, grafik) 
i Jan Andrukiewicz (sekretarz jury) po obejrzeniu 114 fotografii 20 autorów przyznało 
następujące nagrody:
• I nagroda – Klaudia Biłan
• II nagroda – Aleksandra Łuczyńska
• III nagroda – Zbigniew Stachowiak
• wyróżnienie – Bogdan Borowiec
• wyróżnienie – Ewelina Soból
Fotografie można oglądać przed Salonem Wystaw Artystycznych do grudnia. 
Nagrody ufundowała firma Manubia i Żarski Dom Kultury.

Życie Żar udokumentowane
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