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Projekt norweski rusza pełną parą. W jaki 
sposób mieszkańcy na nim skorzystają?
- W lipcu ubiegłego roku otrzymaliśmy in-
formację o znalezieniu się wśród 29 miast 
w Polsce, które zdobyły w ramach konkursu 
środki z Funduszy Norweskich. Ponad rok 
pracy zaowocował sukcesem i pozyskaniem 
około 16 mln złotych na różnego typu pro-
jekty, zaakceptowane przez ekspertów ze 
strony instytucji finansującej. Nasze działa-
nia na rzecz mieszkańców będziemy realizo-
wać w ramach Planu Rozwoju Lokalnego i In-
stytucjonalnego. Są to zadania inwestycyjne, 
projektowe i te związane z podnoszeniem 
jakości usług względem klientów naszego 
urzędu. Największe inwestycyjne to: budo-
wa kładki pieszo-rowerowej łączącej miasto 
ze strefą inwestycyjną Lotnisko, system mo-
nitoringu i analizy jakości powietrza. Poza 
tym projekty: rewitalizacji zamku, budowy 
kładki pieszo-rowerowej łączącej Zatorze 
z centrum miasta, ronda na DK 12 - strefa 
gospodarcza ul. Żagańska oraz przebudowy 
byłego gimnazjum przy ul Staszica na Dom 
Pomocy Społecznej, uzbrojenie terenów 
pod budowę eko-osiedla mieszkaniowego.  

Czy doczekamy się remontu ulicy Boha-
terów Getta? 
- Ta bardzo ważna, wjazdowa ulica do na-
szego miasta jest w tegorocznym budżecie. 
Mamy gotowy nowy projekt po zmianach 
pierwotnej dokumentacji, która była dosto-
sowana do stanu rzeki Żarki poddanej re-
gulacji. Niestety Wody Polskie nie wykonały 

tego zadania, mimo gotowej dokumentacji 
sfinansowanej przez nasze miasto. Przebu-
dowa ul. Bohaterów Getta jest złożona, po-
nieważ obejmuje także generalny remont 
ulic przyległych: Nadrzecznej, Kwiatowej, 
Pszennej, Zielonej, Żurawiej. Są także uję-
te remonty skrzyżowań z ulicami: Żytnią, 
Jęczmienną, Owsianą. Koszt realizacji tego 
przedsięwzięcia to kwota około 19 mln zł. 
Staramy się obecnie o środki zewnętrze  
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

Jakie inwestycje będą realizowane w tym 
roku?
- Tegoroczny plan wydatków majątkowych  
w tym inwestycyjnych jest na poziomie po-
nad 25 mln. zł. Największe inwestycje dro-
gowe to przebudowa: ul. Bohaterów Getta 
i przyległych, wiaduktu w ciągu ul. Wester-
platte, II części ul. Staszica. Kontynuacja 
przebudowy ul. Sarniej i Dziewina. W ra-
mach programu Polski Ład pozyskaliśmy 
kwotę ponad 13. mln zł na przebudowę 
ul. Szymanowskiego i Krótkiej oraz remont 
zabytkowego obiektu ratusza. Rzeczywisty 
wpływ tych pieniędzy do budżetu zależy od 
przetargów. Muszą być przeprowadzone  
w ciągu 6 miesięcy od podpisania wstęp-
nej promesy. Poza tym mniejsze działania  
w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz za-
dania wynikające z Funduszy Norweskich,  
o których już mówiłam.

Czy planowane są obniżki podatków,  
np. od nieruchomości?
- W ubiegły roku Rada Miejska poprzez przy-
jętą uchwałę zmieniała stawki podatków od 
nieruchomości, uwzględniając inflację roz-
wijającą się w kraju. Biorąc pod uwagę więk-
szość mieszkańców jest to niestety wzrost  
o 6%. Inflacja, zmiana polityki fiskalnej na-
szego państwa, pandemia nie sprzyjają sy-
tuacji finansowej miasta. 

odpowiada Danuta Madej, 
Burmistrz Miasta Żary

pytają burmistrza
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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 styczeń 2022 (µg/m³)

DATA WSCHOWA ZIELONA GÓRA ŻARY NOWA SÓL
01.01. 16,2 15,4 12,8 17,8
02.01. 13,6 12,8 10,9 12,7
03.01. 7,6 9,6 11,5 9,9
04.01. 11,9 9,6 7,4 10,5
05.01. - 6,5 11,1 9,9
06.01. 10,5 9,2 8,5 14,1
07.01. 13,6 15,3 14,8 20,3
08.01. 19,3 16,8 15,6 18,7
09.01. 34,1 26,5 19,8 40,4
10.01. 57,2 52,7 38,1 50,5
11.01. 88,8 49,8 55,1 89,6
12.01. 60,6 42,3 39,3 75,0
13.01. 20,3 21,5 17,3 21,0
14.01. 16,6 15,6 15,0 18,5
15.01. 23,8 20,5 16,9 21,4
16.01. 23,6 22,8 22,8 26,9
17.01. 12,3 - 9,5 13,2
18.01. 22,9 23,0 17,1 22,9
19.01. 21,5 21,3 15,5 16,1
20.01. 9,2 10,3 10,7 13,5
21.01. 9,1 8,4 8,0 12,8
22.01. 34,7 14,0 9,5 14,6
23.01. 52,0 14,7 9,1 17,3
24.01. 46,7 13,6 10,2 26,5
25.01. 12,0 9,9 7,9 10,1
26.01. 11,0 10,4 11,9 13,2
27.01. 13,7 15,3 22,6 15,5
28.01. 10,3 13,0 10,0 12,2
29.01. 10,9 10,7 11,4 11,7
30.01. 9,0 19,3 16,7 19,3
31.01. 34,9 - 24,2 32,2
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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  
październik 2021 (ng/m³)

DATA WSCHOWA ZIELONA GÓRA ŻARY NOWA SÓL
01.10. 1,5 0,5 0,9 1,4
02.10. 1,5 0,5 0,9 1,4
03.10. 1,5 0,5 0,9 1,4
04.10. 2,5 1,3 3,3 5,0
05.10. 2,5 1,3 3,3 5,0
06.10. 2,5 1,3 3,3 5,0
07.10. 2,5 1,3 3,3 5,0
08.10. 2,5 1,3 3,3 5,0
09.10. 2,5 1,3 3,3 5,0
10.10. 2,5 1,3 3,3 5,0
11.10. 4,4 1,7 0,8 3,3
12.10. 4,4 1,7 0,8 3,3
13.10. 4,4 1,7 0,8 3,3
14.10. 4,4 1,7 0,8 3,3
15.10. 4,4 1,7 0,8 3,3
16.10. - 1,7 0,8 3,3
17.10. - 1,7 0,8 3,3
18.10. 2,7 1,1 1,9 2,2
19.10. 2,7 1,1 1,9 2,2
20.10. 2,7 1,1 1,9 2,2
21.10. 2,7 1,1 1,9 2,2
22.10. 2,7 1,1 1,9 2,2
23.10. 2,7 1,1 1,9 2,2
24.10. 2,7 1,1 1,9 2,2
25.10. 7,6 2,5 6,1 7,2
26.10. 7,6 2,5 6,1 7,2
27.10. 7,6 2,5 6,1 7,2
28.10. 7,6 2,5 6,1 7,2
29.10. 7,6 2,5 6,1 7,2
30.10. 7,6 2,5 6,1 7,2
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podatki

Przypominamy, o zbliżającym się terminie płatności podatków, tj. do 15 marca 
2022 r. należy wpłacać I raty w zakresie podatków:
• od nieruchomości osoby fizyczne na indywidualne rachunki bankowe podane w de-

cyzjach ustalających podatek od nieruchomości,
• rolny/leśny osoby fizyczne na indywidualne rachunki bankowe podane w decyzjach 

ustalających zobowiązania podatkowe.
Przypominamy, że w celu usprawnienia dokonywania płatności naszym podatnikom, 
zostały wyodrębnione indywidualne rachunki bankowe, które są wpisane  w decyzjach. 
Zachęcamy do dokonywania płatności w formie bezgotówkowej.
• Wpłaty można dokonywać w opłatomacie, który jest w  Urzędzie  Miejskim  w Żarach 

i w Filii Żarskiego Domu Kultury w Żarach – Kunicach;
• Wpłaty można również dokonywać bez prowizji w agencji banku PKO BP S.A przy  

ul. Moniuszki 38 w Żarach.

Mamy coś dla miłośników psów ! WYGRAŁA LOKALIZACJA NR 1

Jednym z zadań zgłoszonych przez żaran w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 
2022 jest budowa wybiegu dla psów w parku przy ul. Paderewskiego w Żarach.
Obiekt wyposażony będzie w odpowiednio wysokie ogrodzenie panelowe, przeszkody 
do zabawy i tresury psów, ławki i kosze na odpadki, psie pakiety.
W konsultacjach udział wzięło 221 osób. Na lokalizację 1 zagłosowało 67%.
Dziękujemy za tak aktywny udział w konsultacjach!
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Uzupełnieniem działań przewidzianych w projekcie „Żary, tu chcę żyć!!!” realizowanego  
w ramach Programu Rozwoju Lokalnego są działania objęte projektem pn.: „Żary - opraco-
wanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”. 

Na ten cel pozyskaliśmy kwotę
blisko 1 miliona zł

Dotacja zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentów, które umożliwią ubieganie 
się o kolejne środki finansowe z innych źródeł. W ramach projektu przewidziano opraco-
wanie:
• dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego  

w ul. Kilińskiego”;
• dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego  

od ul. Przeładunkowej do ul. Podchorążych”;
• dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania „Uzbrojenie terenów pod budowę  

eko osiedla mieszkaniowego przy ul. Żagańskiej w Żarach”;
• raportu przedstawiającego główne kierunki przemieszczania się mieszkańców oraz 

ich potoki w ramach gmin Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego (ŻŻOF) wraz  
z mapą przedstawiającą lokalizację ścieżek;

• raportu przedstawiający analizę potencjału energetycznego gmin ŻŻOF.

Projekt finansowany jest w całości ze środków  Programu Operacyjnego Pomoc Technicz-
na 2014-2020. 
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dotacje
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JARMARK WIELKANOCNY - ŻARY - 8, 9, 10 kwietnia 2022
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Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informuje o możliwości korzystania z Telefonu Zaufania

dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.

Jeśli szukasz informacji, porady, wsparcia w sytuacji kryzysowej 
związanej z piciem alkoholu przez Ciebie lub bliską Ci osobę – 

zadzwoń 
68 374 38 05

Telefon zaufania czynny od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 17.00 do 19.00.

Przy telefonie dyżuruje:
• lekarz psychiatra
• specjalista terapii uzależnień
• instruktor terapii uzależnień
• psycholog

telefon zaufania

Przypominamy o zakazie spalania jakichkolwiek odpadów. Strażnicy miejscy przeprowa-
dzają kontrole posesji pod kątem zakazu spalania odpadów na podstawie stosownych 
przepisów i kompetencji. Uprawnienia do kontroli daje strażnikom miejskim Ustawa  
z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska. Funkcjonariusze sprawdza-
ją, czy mieszkańcy przestrzegają obowiązującego zakazu spalania odpadów i opałów 
nieprzeznaczonych do spalania w domach. Inspekcja przeprowadzana jest przez straż-
ników miejskich w pełnym umundurowaniu. Strażnicy posiadają przy sobie legitymację 
służbową i odpowiednie upoważnienie. W przypadku potwierdzenia spalania odpadów 
podczas prowadzonej kontroli na podstawie art. 191 Ustawy o odpadach, wyciągają 
konsekwencje przewidziane prawem. Zgodnie z nimi mają prawo w stosunku do osoby, 
która popełni wykroczenie zastosować pouczenie, postępowanie mandatowe (grzywna 
do 500 zł) lub skierować sprawę do Sądu.

Komunikat Straży Miejskiej
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Burmistrz Miasta Żary ogłasza nabór wniosków na realizację usługi związanej  
z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Żary. 
Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 1.03.2022 r. do dnia 
15.03.2022 r.

Dofinansowanie obejmuje koszty związane z:
• demontażem i zabezpieczeniem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów 

zawierających azbest,
• zwrotem wydatków poniesionych przez właścicieli nieruchomości, którzy usunęli 

wyroby zawierające azbest we własnym zakresie po dnu 1 stycznia 2022 r. w wyniku 
klęski żywiołowej lub zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej.

Dofinansowanie nie będzie obejmować kosztów związanych z zakupem i montażem 
nowych pokryć dachowych.
O dofinansowanie ubiegać się mogą: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby 
prawne, przedsiębiorcy, jednostki organizacyjne.
Uruchomienie przedmiotowego programu uzależnione będzie od wysokości środków 
jakie Gmina będzie musiała zabezpieczyć na ten cel. Program przewiduje dofinansowa-
nie pełnych kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 700 zł do każdego 1 Mg (tony) 
unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.
Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia przy usuwaniu wyrobów zawierających 
azbest z terenu miasta Żary w 2022 r. powinny złożyć kompletny wniosek wraz z wy-
maganymi załącznikami w Urzędzie Miejskim w Żarach na Biurze Obsługi Mieszkańców 
wejście B lub za pomocą skrzynki EPUAP: /y337iyg5yw/SkrytkaESP. 

Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 
68 452 60 54 lub 68 470 83 69.

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.

Nabór wniosków na usuwanie azbestu w 2022 roku 
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Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo 
Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów. Celem działań ma być stworzenie bazy nowoczesnej szkoły, w której 
zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjają-
cy odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Środki na uruchomienie 
tzw. Laboratoriów Przyszłości we wszystkich  żarskich publicznych szkołach pod-
stawowych otrzymała także Gmina Żary o statusie miejskim.

Laboratoria Przyszłości to wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów 
kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka 
oraz matematyka). 
W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymują od państwa wsparcie finansowe 
na zakup nowoczesnego wyposażenia m.in. drukarek 3D, mikrokontrolerów, robotów, 
sprzętu do nagrań, pomocy dydaktycznych. 

Gmina Żary o statusie miejskim otrzymała łączne środki w wysokości 745.000,00zł.
Program finansowany jest z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Poniżej podział środków według poszczególnych placówek (środki przyznawane są  
w zależności od ilości uczniów w szkołach):

laboratoria przyszłości

Nazwa szkoły Kwota dofinansowania

Szkoła Podstawowa nr 1 175.800,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 129.000,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 3 89.400,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 5 108.600,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 8 172.200,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 10 70.000,00 zł
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rzeczywiste zmiany zadłużenia miasta - dane na 31 grudnia 2021 r.

kwota zadłużenia

39.236.104,00 zł

dochody

213.189.815,10 zł
wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne

19.313.317,49 zł

2010 2014 2018 2019 2020 2021

22,88
%

22,54
%

16,98
%

22,28
%

21,27
%

18,40
%

monitoring finansów publicznych

Joanna Wojak
Skarbnik Miasta Żary

Według prognoz, stan zadłużenia miasta wynosił 19,81%. Rzeczywisty wskaźnik mamy 
18,40%. Wyliczenie sporządzone są na podstawie faktycznego wykonania budżetu za 
2021 rok, tj na podstawie sporządzonych sprawozdań Gminy Żary o statusie miejskim 
za rok 2021.
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

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

www.mops.zary.pl
email:poczta@mops.zary.pl

Dzienny Dom „Senior+” jest ośrodkiem działającym w ramach struktury Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach. Placówka realizuje założenia rządowego Progra-
mu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025. Celem Programu jest w szczególności 
zapewnienie wsparcia seniorom przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz spo-
łecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej, 
opiekuńczej, zdrowotnej i socjalnej.
Ze świadczeń Dziennego Domu ,,Senior+” mogą korzystać osoby skierowane na pod-
stawie decyzji administracyjnej wydawanej przez Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Żarach, które są mieszkańcami Żar, ukończyły 60 r.ż. i są nieaktywne za-
wodowo.
W ramach prowadzonych zajęć oferujemy:
• terapię zajęciową, m.in.: prace plastyczne wykonywane różnymi technikami, haf-

ciarstwo, ogrodnictwo, zajęcia kulinarne, muzykoterapię i filmoterapię;
• zajęcia komputerowe;
• zajęcia społeczno-kulturalne (wyjazdy do kina, teatru, udział w imprezach i uroczy-

stościach lokalnych);
• wycieczki plenerowe;
• rehabilitację i zajęcia ruchowe;
• opiekę i wsparcie terapeutów, pielęgniarki i psychologa;
• transport busem dla osób nie mających możliwości dowozu;
• ciepły posiłek.
Przyjęcie do DDS+ następuje na podstawie wniosku, który jest dostępny:
• na stronie www.mops.zary.pl/ Dzienny Dom ,,Senior+”,
• w siedzibie DDS+, ul. Parkowa 8.
DANE TELEADRESOWE: Dzienny Dom „Senior+”, ul. Parkowa  8, 68-200 Żary, telefon 
kontaktowy 516 182 731, 068 475 56 03, 068 475 56 08,  www.mops.zary.pl

Zapraszamy do Dziennego Domu ,,Senior+”!
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Miejska Biblioteka Publiczna

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

www.mbp.zary.pl
email:mbpzary@wp.pl

20

Czwartą edycję „Randki w ciemno z książką’’ zorganizowała z okazji Walentynek Czytel-
nia Ogólna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach. Uczestnicy wybierali książki opako-
wane, bez możliwości sprawdzenia tytułu i autora. Kilkadziesiąt książek niespodzianek 
rozeszło się  przed planowanym terminem zakończenia akcji. Dziękujemy wszystkim 
czytelnikom za tak duże zainteresowanie i zapraszamy już za rok.

RANDKA W CIEMNO Z KSIĄŻKĄ

15 lutego w Oddziale dla Dzieci gościła grupa Kotków z Miejskiego Przedszkola nr 8 
w Żarach. Temat spotkania: ,,W KRAINIE BAJKI”. Była to lekcja, podczas której przed-
szkolaki wysłuchały utworu pt. „Bałagan w bibliotece”. Ponadto dzieci dowiedziały się 
jak korzystać z księgozbioru oddziału i dbać o wypożyczone książki. Dziękujemy za miło 
spędzony czas i serdecznie zapraszamy po ciekawe bajeczki  na zimowe wieczory.

WALENTYNKOWE SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ
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Zadanie było skierowane do czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach. Pole-
gało na zrobieniu zdjęcia przedstawiającego kota z książką/ książkami o kociej tematyce. 
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a wyróżnionym gratulujemy.

KONKURS „MÓJ KOT TEŻ CZYTA?!” - ROZSTRZYGNIĘTY

18 lutego w Oddziale dla Dzieci gościła grupa czterolatków z Miejskiego Przedszkola  
nr 2 w Żarach, która wzięła udział w spotkaniu zatytułowanym „Kocie wariacje i inne 
atrakcje”. Zajęcia nawiązywały do Międzynarodowego Dnia Kota. Wszystkim uczestni-
kom warsztatów dziękujemy za  duże zaangażowanie i dobrą wspólną zabawę.

DZIEŃ KOTA



Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego
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W październiku 2021 r. rozpoczęliśmy prace inwestycyjne w pomieszczeniach piwnicz-
nych znajdujących się w budynku Muzeum. W przyszłości powstaną tam sale wystawien-
nicze dostępne dla zwiedzających.
Podczas prac archeologicznych odkopany został kanał techniczny, który łączy Muzeum 
z kościołem pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarach. Jest on na tyle 
duży, że można nim przejść, a także zauważyć pozostałości po systemie centralnego 
ogrzewania i oświetlenia. Kotłownia znajdująca się w budynku Muzeum, kiedyś nadin-
tendentura, służyła również ogrzaniu świątyni. Po zakończeniu II wojny światowej, kiedy 
obiekty zmieniły właścicieli, zaprzestano używania tego systemu. 

Prace inwestycyjne
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Muzeum nieustannie prowadzi badania 
naukowe na terenie pogranicza śląsko-łu-
życkiego. W ostatnim czasie, dr Anna Po-
lak i dr Paweł Karp, odwiedzili Mirostowice 
Dolne. W tamtejszym kościele, pod wezwa-
niem Świętej Barbary, odczytano inskryp-
cje na trzech dzwonach. Instrumenty te 
odlane zostały w 1920 roku przez AG Lau-
chhammer Werke w saksońskim mieście 
Torgau.
Umieszczone na nich informacje są cyta-
tami z pieśni napisanej w 1529 roku przez 
Marcina Lutra. Dzwony, umiejscowione na 
różnych wysokościach, noszą w kolejności 
od najniższego, następujące fragmenty:
„Warownym grodem jest nasz Bóg”, „Choć 
diabłów pełen byłby świat” oraz „Królestwo 
nam zostanie” („EIN FESTE BURG IST UNSER 
GOTT”, „UND WENN DIE WELT VOLL TEU-
FEL WÄR”, „DAS REICH MUSS UNS DOCH 
BLEIBEN”).

Ponadto światło dzienne ujrzało ciekawe 
znalezisko – znajdujące się na schodach 
wieży - cztery drewniane tabliczki z nazwi-
skami mirostowickich dzwonników pełnią-
cych tę funkcję w latach 1931-1936:
Napis na pierwszej tabliczce: 1931 Martin 
[-s], Fritz [-], Walter [-er], Kurt Schneider, 
Läuter.
Napis na drugiej tabliczce: 1932 - 33 Kurt 
Schneider, Fritz Werner, Kurt Ksik, Walter 
Görtz, Läuter.
Napis na trzeciej tabliczce: 33 – 34 W. Görtz, 
K. Ksyk, H. Her(r)mann, G. Schneider.
Napis na czwartej tabliczce: 19[35-1936] 
Kurt Schulze, [Er]nst Schulze, Willy P[-]ty, 
[Ho]rst [-]bisch, [Gunt]er [-].

Badania naukowe prowadzone przez Muzeum
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10 lutego odbył się konkurs wiedzy historycznej pod hasłem: „Marek Edelman i jego cza-
sy” - zorganizowany z okazji 100. rocznicy urodzin bohatera powstania w getcie warszaw-
skim. W zmaganiach konkursowych wzięły udział szkoły podstawowe i ponadpodstawowe  
z powiatu żarskiego: Katolicka Szkoła Podstawowa w Żarach, Szkoła Podstawowa nr 5 
w Żarach, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żarach, Szkoła Podstawowa nr 1 w Żarach, Zespół 
Szkół Technicznych w Lubsku, Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Żarach i Zespół 
Szkół Ekonomicznych w Żarach. 
W kategorii uczeń szkoły podstawowej nagrodzono:
• I miejsce: Agata Pisarska i Szymon Zaród,
• II miejsce: Maksymilian Klocek,
• III miejsce: Szymon Gapiński.
W kategorii uczeń szkoły ponadpodstawowej wyłoniono zwycięzców:
• I miejsce: Adrian Pisarski,
• II miejsce: Michalina Goch,
• III miejsce: Kacper Zielonka.
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział oraz zachęca-
my do uczestnictwa w kolejnych konkursach. 

Konkurs wiedzy historycznej

Agata Pisarska Szymon Zaród Maksymilian Klocek Szymon Gapiński

Adrian Pisarski Michalina Goch Kacper Zielonka
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Niezwykle ciekawe historie opowie dr Małgorzata Szymczak – wykładowca Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. Jej prelekcje cieszą się ogromnym zainteresowaniem i popularnością.
Dodatkowo będzie można podziwiać dawne kobiece stroje, które uszył własnoręcznie 
Arek Olak, mieszkaniec Olbrachtowa.
Liczba miejsc jest ograniczona, więc bardzo prosimy o rezerwację dzwoniąc 68 363 83 70, 
797 000 792, lub pisząc e-mail: muzeum@muzeumzary.pl.

Dzień Kobiet pod hasłem „Matka - Polka na traktorze - czyli o karierach kobiet w XX W.”
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ŻARY, ul. Wrocławska 7
tel. 68 374 24 13
www.dkzary.pl

email:sekretariat@dkzary.pl

26

W dniach 19-20 lutego Sala Widowiskowa LUNA zmieniła się dla Państwa w centrum 
wydarzeń kulturalnych. W sobotę mieliśmy okazję posłuchać koncertu Noworocznego 
Miejskiej Orkiestry Dętej ŻDK pod batutą Jarosława Przerady. Koncert był prawdziwą 
muzyczną ucztą dla najbardziej wymagających. Spektakularne oświetlenie sali dodat-
kowo uatrakcyjniło wspaniały koncert, o czym świadczyły owacje na stojąco oraz ilość 
bisów. W niedzielę uśmiech nie schodził z naszych twarzy dzięki programowi „Bez znie-
czulenia” Kabaretu PARANIENORMALNI. Występy komików rozbawiły publikę do łez. 
Publiczność była zachwycona.

koncert i kabaret
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Luty był czasem powrotu do codziennej pracy sekcji. Wszystkie grupy i zespoły wznowiły 
działalność po feriach, oprócz tego wystartowała również nowa sekcja modelarstwa, pro-
wadzona przez Łukasza Jakubowskiego, Artura Śniateckiego i Jarosława Chmielowskiego. 
Gościliśmy Teatr Doroty de Talleyrand-Périgord z Żagańskiego Pałacu Kultury, który prze-
niósł nas do świata jednoaktówek Czechowa. W Salonie Wystaw Artystycznych otworzyli-
śmy wystawę malarstwa Jerzego Sikucińskiego, natomiast w Lunie można było podziwiać 
prace wieloletniego pracownika Żarskiego Domu Kultury, Janusza Zauścińskiego.

Podsumowanie lutego 2022
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