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Aktualności z Miasta

POLSKO-NIEMIECKI FESTIWAL TAŃCA DLA DZIECI i MŁODZIEŻY

Dnia 19 marca 2016 r. w Żarach, w hali
sportowej Gimnazjum nr 3 odbędzie się
kolejny, Polsko-Niemiecki Festiwal Tańca dla Dzieci i Młodzieży. Występy będzie
oceniać profesjonalne Jury składające się
z 4 sędziów z uprawnieniami międzynarodowymi. W tej edycji festiwalu weźmie
udział około 100 zespołów i 1500 tancerzy.
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Żarskie Róże Biznesu rozdane

4 lutego w sali koncertowej Państwowej
Szkoły Muzycznej odbyło się spotkanie
noworoczne z przedsiębiorcami oraz Gala
Żarskiej Róży Biznesu, zorganizowane
przez Burmistrz Miasta Żary oraz Społeczną Radę Przedsiębiorców. Podczas gali
firmy wybrane przez kapitułę otrzymały
z rąk burmistrz Żar Danuty Madej statuetki
i certyfikaty.
Nominowane i nagrodzone firmy w poszczególnych kategoriach:
Firma Roku: Nominowani SpiroPrint E.
Zalewska A.Burzyński spółka jawna oraz
M&J Sp. z o.o., Laureat Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o.,
Mecenas Kultury/Sportu: Nominowani

AK Anatol Anatol Kałasznikow oraz Magorex Robert Górka spółka jawna, Laureat
M&J Sp. z o.o.,
Produkt Roku: Nominowani Stacja Paliw
Speed sp. z o.o. (tanie paliwo) oraz Przedsiębiorstwo Mięsne Zbigniew Motyka (kiełbasa żarska), Laureat MK Sp. z o.o. (kominowy system grzewczy),
Wydarzenie Roku: Nominowani Pub Max
BIS Jan Matyjasek oraz Stacja Paliw Speed
sp. z o.o., Laureat Magorex Robert Górka
spółka jawna,
Gospodarcza Nagroda Specjalna Burmistrza Miasta Żary: Chroma Drukarnia
Krzysztof Raczkowski.
Wszystkim Gratulujemy!

RONDO im. rotmistrza w. pileckiego
Placowi położonemu u zbiegu ulic Podwale i Wojska Polskiego Uchwałą Rady Miejskiej
w Żarach z dnia 19 lutego 2016 r. nadano nazwę Ronda im. rotmistrza W. Pileckiego.

fot. Adam Żyworonek

plebiscyt portalu sportowezary.pl

Został rozstrzygnięty pierwszy plebiscyt portalu sportowezary.pl, który był organizowany we współpracy z Urzędem Miejskim w Żarach. Podczas uroczystości, która odbyła się
w sali konferencyjnej ratusza, wręczono nagrody w sześciu kategoriach: Sportowiec
Roku, Trener Roku, Młodzieżowiec Roku, Klub Roku, Ambasador Roku i Impreza Roku.
Wszyscy nominowani sportowcy, trenerzy, a także przedstawiciele żarskich klubów
sportowych odebrali z rąk Burmistrz Danuty Madej gratulacje. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach zostali nagrodzeni między innymi pamiątkowymi statuetkami.
Zwycięzcy plebiscytu sportowezary.pl 2015:
Sportowiec Roku 2015: Krzysztof Cieślak (Żary Runners Team)
Trener Roku 2015: Łukasz Rubczyński (Chromik Żary)
Młodzieżowiec Roku 2015: Erwin Imbierski (Agros Żary)
Klub Roku 2015: Chromik Żary
Ambasador Roku 2015: Aneta Łabuda i Monika Kobylińska
Impreza Roku 2015: 1. Dycha po Żarach i 1. Cross Górski po Zielonym Lesie
Wszystkim nominowanym oraz zwycięzcom gratulujemy!

fot. lubuskie.pl

15 lutego br. w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Lubuskiego podpisano porozumienie pomiędzy Zarządem Województwa
Lubuskiego, a przedstawicielami Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego w sprawie zasad realizacji Kontraktu Lubuskiego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest
określenie zasad realizacji Kontraktu Lubuskiego na danym terytorium oraz określenie
koncepcji projektów, których realizacja jest
zgodna z zakresem interwencji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Ustalono, że gminy złożą wspólne
wnioski o dofinansowanie projektów: edukacyjnego, gospodarczego i komunikacyjnego.

fot. lubuskie.pl

porozumienie podpisane

Fundacja ,,Przedsiębiorczość” natchnięta
pomysłem Społecznej Rady Przedsiębiorców, dotyczącej konkursu przyznania prestiżowej nagrody ŻARSKA RÓŻA BIZNESU,
postanowiła promować żarski biznes społecznie odpowiedzialny.
Co miesiąc na naszej stronie internetowej, będziemy pokazywać Państwu żarskie
firmy i żarskich przedsiębiorców, którzy
angażują się w życie społeczne naszego
miasta i powiatu, pomagają dzieciom, sponsorują wydarzenia, uczestniczą w imprezach, spotkaniach, eventach, bezinteresownie dzielą się swoją wiedzą, kapitałem,

doświadczeniem z innymi, pomagają,
a mimo to często stoją w cieniu innych. CSR
nie dotyczy wyłącznie dużych korporacji.
W akcję społecznej odpowiedzialności biznesu włączają się często małe firmy o lokalnym rodowodzie, angażujące się w rozwiązywanie lokalnych problemów.
Zapraszamy Państwa do współpracy!

Urząd Miasta Żary
ŻARY, pl. Rynek 1-5
tel. 68 470 83 00
www.zary.pl
email:miasto@um.zary.pl

BURMISTRZ DANUTA MADEJ: TO BYŁ DOBRY ROK DLA ŻAR

Jak ocenia Pani miniony rok?
Ostateczną ocenę pozostawiam mieszkańcom. Ja sądzę, że dobrze i rzetelnie zrealizowaliśmy zadania zaplanowane na 2015 r.
Dobra współpraca ludzi w urzędzie i wsparcie radnych sprawiły, że zrealizowaliśmy inwestycje na ponad 20 milionów, zmniejszyliśmy deficyt budżetowy na kwotę 7 milionów,
a zadłużenie miasta obniżyliśmy o około 10%.
Pod tym względem był to rok sukcesów.
Które ze zrealizowanych zadań
uważa Pani za najważniejsze?
Wszystkie są równie ważne. Nie można lekceważyć małego chodnika czy niewielkiego
parkingu. Zwrócę uwagę na największe inwestycje. Są to: kanalizacja w Kunicach, na Lotnisku i Zatorzu, przebudowa ul. Żagańskiej wraz
kolektorem wodnym.

Wszyscy czekają na zakończenie
budowy basenu. Kiedy to nastąpi?
Budowa basenu to zadanie przyjęte do realizacji przez poprzednią radę. Naszym zadaniem
jest je skończyć i udoskonalić. W czasie trwania
inwestycji okazało się, że nie jest możliwa modernizacja starego budynku ze względu na jego
uszkodzenia. Podjęliśmy decyzję o jego wyburzeniu i budowie nowego obiektu. Obecnie trwają
prace przy budynku socjalnym. Dodatkowo
przygotowujemy plażę, plac zabaw dla dzieci,
boisko do piłki siatkowej. Budujemy sieć wodno-kanalizacyjną, drogę dojazdową oraz dodatkowy parking polowy wraz z dojazdem. Otwarcie
planujemy w czerwcu.
Co Pani myśli na temat
Budżetu Obywatelskiego?
Popieram możliwość jego realizacji. Cieszy się
on coraz większą popularnością. Dzięki niemu
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wzrasta aktywność obywatelska mieszkańców
i partycypacja w sprawach miasta. W ubiegłym
roku zrealizowaliśmy wiele zadań, które chcieli mieszkańcy, wyrażając swoją wolę poprzez
głosowanie. Są to: staw przy ul. Ludowej, zagospodarowanie terenu przy ul. Kąpielowej, remont ul. Katowickiej i Młynarskiej, odnowienie
terenów zielonych przy ul. Chopina, zakup ławek
i stołów na imprezy plenerowe.
Jakie obietnice wyborcze
już udało się zrealizować?
Wydruk zestawienia obietnic w ramce trzymam
na moim biurku. Sporo już przedsięwzięć udało mi się zrealizować lub jest w trakcie realizacji np. przystanki przy ul. Ułańskiej, darmowa
godzina na parkingu przy ratuszu, powołanie Miejskiej Rady Seniorów, Społecznej Rady
Przedsiębiorców, Żarskiego Sektora 3, współpraca gospodarcza z Gminą Żary – partnerstwo w Kontrakcie Lubuskim, wzrost środków
finansowych przy Budżecie Obywatelskim,
działania na rzecz ochrony środowiska i duże
przedsięwzięcia inwestycyjne, o których wcześniej mówiłam.
Słyszałem, że wielu mieszkańców
spotyka się z Panią?
Tak, potwierdzam. W związku z tym uruchomi-

łam dodatkowy dzień na te spotkania. Oprócz
poniedziałku, mieszkańcy mogą spotkać się
ze mną także w środę. Szanując ich czas proszę, aby zapisywali się na określoną godzinę.
W związku z tym nie czekają w kolejkach. Jeżeli są jakieś sprawy pilne, to oczywiście jestem
do dyspozycji w pozostałe dni tygodnia.
Co udało się zrealizować
w sferze społecznej?
W tym obszarze na uwagę zasługują programy: Karta Dużej Rodziny, bezpłatne szczepienia
przeciw pneumokokom oraz grypie dla 65+,
profilaktyka próchnicy dla dzieci z klas I-III
szkół podstawowych. Będziemy je kontynuować
w 2016 r.
Jakie cechy charakteru
powinien mieć burmistrz?
Sądzę, że przy pełnieniu tej funkcji najważniejsza umiejętność to komunikacja interpersonalna. Oprócz tego chęć pomocy innym,
cierpliwość, wytrwałość, ciągłe dążenie do celu
i odporność na różnego typu złośliwości ze strony innych.
Rozmowę z Burmistrz Żar na temat
minionego roku przeprowadził
Arkadiusz Prokopowicz

ZASADY I TERMINY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI
1. System rekrutacji na rok szkolny 2016/2017
oparty jest o jednolite kryteria naboru. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na
wniosek rodziców/prawnych opiekunów kandydata, złożony do dyrektora przedszkola.
2. Do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przed-

szkolnej w danej placówce. W kolejnych latach rodzice składają jedynie deklaracje dot.
kontynuowania edukacji przedszkolnej.
3. Rodzice zapisując dziecko, mają prawo
wskazać nie więcej niż trzy miejskie przedszkola/oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejności.

TERMINARZ REKRUTACJI:
1 marca – 11 marca 2016 r.:
				
				

Przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego (druk deklaracji kontynuacji na stronie
www.zary.pl).

15 marca – 8 kwietnia 2016 r.: Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddzia				
łu przedszkolnego w szkole podstawowej (wzór wniosku
				
o przyjęcie do przedszkola - w przedszkolu).
22 kwietnia 2016 r. godz. 9.00: Ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych.
23 – 28 kwietnia 2016 r.:
				
29 kwietnia 2016 r.:		

Podpisywanie zobowiązań przez rodziców kandydatów
zakwalifikowanych do uczęszczania do przedszkola.
Ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Do wniosku dołącza się:
•
•

•

oświadczenie o wielodzietności rodziny
kandydata;
kopię (oryginał do wglądu) orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego wydaną ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub
o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721
ze zm.);
kopię (oryginał do wglądu) prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację, lub akt
zgonu oraz oświadczenie o samotnym

•

•
•

•

wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego
rodzicem;
kopię (oryginał do wglądu) dokumentu
potwierdzającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.
z 2013 r., poz. 135 ze zm.)
zaświadczenie o miejscu zamieszkania
dla celów podatkowych na terenie miasta Żary;
oświadczenie rodzica/-ów o pobieraniu
nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej;
oświadczenie rodzica/-ów dot. deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

Miejska Biblioteka Publiczna
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ŻARY, ul. Wrocławska 11
tel. 68 374 37 36
www.mbp.zary.pl
email:mbpzary@wp.pl

Pod psa urokiem
Wystawa prezentująca pasję Darii Pieniakowskiej uczennicy kl. III Zespołu Szkół
w Żarach. Daria pokochała pieski w wieku
2 lat. Od tej pory zbiera pluszaki, pieski
z kamienia, ze szkła. Każdemu nadaje imię
i o każdym potrafi opowiedzieć jakąś historię. „Moim największym marzeniem jest prezent urodzinowy w postaci miniaturki Yorka”
– mówi mała pasjonatka, która w przyszłości
chciałaby zostać wolontariuszką w schronisku dla zwierząt. Otwarcie wystawy prezentującej pasję Darii nie byłoby takie barwne
i uroczyste bez pomocy i ogromnego zaangażowania rodziców Darii.

Dyrektor MBP Żary i bibliotekarki z Oddziału dla Dzieci składają
Państwu Luizie i Robertowi Pieniakowskim
serdeczne podziękowania za wkład i zaangażowanie
w przygotowanie wystawy.

XVI Biennale Ekslibrisu Dzieci i Młodzieży
Zapraszamy dzieci i młodzież
do udziału w XVI Biennale
Ekslibrisu Dzieci i Młodzieży-Żary 2016. Ten międzynarodowy konkurs organizowany
jest przez MBP Żary od 1989
roku. Tegoroczne Biennale
to szczególna okazja do zdobycia nowych umiejętności w dosyć trudnej
dziedzinie sztuki, jaką jest grafika. Zwłaszcza
ta wykonywana w tradycyjnych technikach.
W marcu i kwietniu MBP Żary chce zaprosić
dzieci i nauczycieli z żarskich szkół do udziału
w warsztatach poświęconych właśnie sztuce
wykonywania ekslibrisów. Na konkurs można

również nadsyłać prace, które
powstają już w nowoczesnej
grafice komputerowej. Należy
jednak pamiętać, że prace muszą spełniać warunki, które kwalifikują grafikę do grafiki ekslibrisowej. Informacje na ten temat
dostępne są w zbiorach Biblioteki. W roku konkursowym 2016 chcąc uczcić
1050 rocznicę Chrztu Polski wprowadziliśmy
nową kategorię-ekslibris wydarzenia Chrzest
Polski. Szczegółowe informację na temat regulaminu konkursu dostępne są na naszym
bibliotecznym profilu na Facebooku i stronie
www.mbp.zary.pl.

W delegacji

Dyskusyjny Klub Książki

Wystawa pokonkursowa XVII Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny najlepszych rysunków wybranych spośród 337 prac 146 autorów. Prace nadesłano
z 35 krajów.

DKK łączy pasjonatów czytelnictwa i od
wielu lat działa przy polskich bibliotekach.
W MBP działalność w ramach upowszechniania czytelnictwa prowadzona jest w trzech
klubach dla dorosłych i dwóch dla dzieci.
Spotkania dla młodzieży i dzieci odbywają
się w Oddziale dla Dzieci MBP i prowadzi je
Małgorzata Pawłowska oraz Izabela Pajdowska, natomiast spotkania dla starszych czytelników organizuje Zbigniew Kozłowski.

W Oddziale dla Dzieci odbywają się zajęcia
z wychowankami Niepublicznego Przedszkola Chatka Puchatka oraz z dziećmi z Niepublicznego Przedszkola eNCe-peNCe.
Praca i zabawa w jednym? Dzieci nie mają
z tym problemu!
Na spotkaniach DKK najpierw słuchają fragmentów przeczytanych przez bibliotekarza, a następnie omawiają je i uczestniczą
w przygotowanych do tematu zadaniach.
Chętnie biorą udział w zajęciach manualnych, plastycznych i oczywiście zabawach.
Dzięki temu już od najmłodszych lat uczą się
czytania ze zrozumieniem i pracy w grupach.

Żarski Dom Kultury
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ŻARY, ul. Wrocławska 7
tel. 68 374 24 13
www.dkzary.pl
email:sekretariat@dkzary.pl

SENIORZY W AKCJI – KONKURS DOTACYJNY W FORMULE INKUBATORA

Masz ponad 60 lat? Masz pomysł na działanie społeczne i determinację do stworzenia
czegoś nowego? A może jesteś w wieku 1835 lat i chcesz we współpracy z seniorem
zrealizować inicjatywę, która łączy pokolenia? Weź udział w konkursie o dotację. Zgłoś
swój projekt do Żarskiego Domu Kultury
i zawalcz o jego realizację! Żarski Dom Kultury łączy z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko – Amerykańską Fundacją
Wolności szczególna relacja wspólnego
doświadczenia pracy w ramach projektu
„UTW dla społeczności”. Gorąco zachęcamy Państwa do zainteresowania tym konkursem.

Pod niemieckimi łóżkami
Żarski Dom Kultury zaprasza na spektakl
pod tytułem „Pod niemieckimi łóżkami”
w wykonaniu: Tamary Arciuch, Bartosza
Opani i Bartłomieja Kasprzykowskiego.
20 marca o godz. 19.00.
Sala Widowiskowa Luna
Żary, ul. Okrzei 35.
Bilety w cenie 60, 70 zł do nabycia w ŻDK,
ul. Wrocławska 7, pod numerem telefonu
735 974 306 oraz na stronie kabaretowebilety.pl

„Seniorzy w akcji” to konkurs dotacyjny organizowany przez Towarzystwo Inicjatyw
Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Ze środków konkursu zostanie
przyznanych ok. 33-35 dotacji na realizację
przedsięwzięć, które angażują osoby starsze
do działania na rzecz otoczenia, włączają osoby starsze w dialog i współpracę z samorządem lokalnym, promują współpracę międzypokoleniową i wolontariat osób starszych.
Jeśli chcecie wspólnie z Żarskim Domem Kultury wziąć udział w konkursie, prosimy o kontakt.
Więcej informacji: Katarzyna Walczak
telefon: 68 374 2413,
e–mail: katarzyna.walczak@dkzary.pl
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Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego
ŻARY, pl. K. S. Wyszyńskiego 2
tel. 68 363 83 70
www.muzeumzary.pl
email:muzeum@zary.pl

Konkurs Wiedzy „Powstanie styczniowe”

10.02.2016 r. odbył się w Muzeum Konkurs Wiedzy Historycznej dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu żarskiego pt. „Powstanie styczniowe”.
W konkursie wzięli udział uczniowie z Gimnazjum nr 1 w Żarach, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach,
Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach.
Zwycięzcami konkursu zostali: I miejsce –
Krzysztof Leńczuk (ZSOiT), II miejsce – Arkadiusz Porzucek (ZSE), III miejsce – Jakub
Kozakiewicz (ZSE) i Angelika Stankiewicz
(Gim. 1).

Inscenizacja batalistyczna
Burmistrz Miasta Żary oraz Muzeum Pogranicza Śląsko – Łużyckiego zapraszają mieszkańców na inscenizację batalistyczną prezentującą elementy walk o Żary w 1945 roku.
Inscenizacja odbędzie się 5 marca 2016 roku
na pl. Konstytucji 3 Maja (park) z udziałem
ciężkiego sprzętu i grup rekonstrukcyjnych
z Polski, Niemiec i Słowacji.
W programie szereg atrakcji, niespodzianek
i poczęstunek. Organizatorzy zapraszają
mieszkańców do aktywnego uczestnictwa
w inscenizacji w rolach niemieckich uciekinierów.
Organizatorzy oczekują od kandydatów
przebrania się w odzież, która ogólnie wyglądem odpowiada omawianym czasom i miejscu oraz podporządkowania się organizatorom na czas przeprowadzenia inscenizacji
i odgrywania roli niemieckiej ludności cywilnej. Szczegóły pod nr telefonu 68 3638370.

Sport i Rekreacja
MOSRiW
ŻARY, ul. Telemanna 1
tel. 68 470 28 70
www.mosriw.zary.pl
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Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki na pływalni WODNIK
OTYLIADA 2016 „Cała Polska pływa z nami”Już w nocy z 12/13-go marca 2016 r.
Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Nocnym
Maratonie Pływackim, który rozpocznie się 12.03.2016 r.
o godz. 18:00 i zakończy 13.03.2016 r. o godz. 6:00 na
Pływalni WODNIK w Żarach.
Istnieje jeszcze możliwość zgłoszenia uczestnictwa.
Zapraszamy do biura MOSRiW ul. Telemanna 1
w Żarach od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00
Więcej informacji na stronie www.otyliada.pl lub pod
numerem telefonem 68 470 28 70 wew. 16.
Serdecznie Zapraszamy !

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
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ŻARY, ul. Domańskiego 1
tel. 68 475 55 80
www.mops.zary.pl
email:poczta@mops.zary.pl

Zapraszamy mieszkańców Żar do skorzystania z oferty Dziennego Domu Wsparcia
Dzienny Dom Wsparcia jest placówką pobytu dziennego czynną przez 5 dni w tygodniu, od
poniedziałku do piątku. Dysponuje 30 miejscami. Oferta Ośrodka skierowana jest do osób
starszych i niepełnosprawnych w różnym wieku, zamieszkujących na terenie Żar, które
wymagają częściowej lub całkowitej pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, jak również w prowadzeniu aktywnego i ciekawego życia społecznego. Uczestnikami są najczęściej osoby samotne, ale również żyjące w rodzinach, których członkowie są
aktywni zawodowo lub z innej przyczyny nie mogą stale towarzyszyć i sprawować opieki
nad swoim bliskim. Dlatego też uczestnicy mają możliwość spożywania w DDW dwudaniowych obiadów, organizowany jest również dowóz dla osób, które nie mogą samodzielnie
dotrzeć na zajęcia.
Zajęcia terapeutyczne w DDW odbywają się przez 6 godzin dziennie, w godzinach od
8:00 do 14:00. Organizowane są m.in.: rehabilitacja ruchowa, robótki ręczne, zajęcia
plastyczne, muzyczne, kulinarne, komputerowe, filmoterapia, biblioterapia, treningi umiejętności społecznych. Stwarzana jest też możliwość uczestniczenia w spacerach, wycieczkach, konkursach, zawodach sportowych, w wyjściach do kina i na basen.
Wspólnie obchodzone są tu uroczystości i święta, np. Wigilia, Walentynki czy urodziny.
Uczestnicy objęci są wsparciem terapeutów, rehabilitanta, psychologa i pielęgniarki, która w razie potrzeby pomaga w korzystaniu z przysługujących im świadczeń zdrowotnych.
Kontakt: Dzienny Dom Wsparcia w MOPS ul. Boh. Getta 19 68-200 Żary, tel. 68475 56 03,
68475 56 08 www.mops.zary.pl, kierownik: Agnieszka Fetzka

NASZE ZDANIE W SPRAWIE

ODPOWIEDZI URZĘDU MIEJSKIEGO I INSTYTUCJI MIEJSKICH
NA INFORMACJE OPUBLIKOWANE W MEDIACH
Postawienie kontenerów
Z roku na rok wzrastają w naszej gminie zaległości czynszowe za lokale komunalne. Szczególnie duże koszty ponosi gmina w lokalach o dużym metrażu położonych
w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Notoryczne oraz uporczywe unikanie przez
najemców dokonywania opłat czynszowych zmusza nas do uruchomienia procedur
eksmisyjnych. Kontenery mieszkaniowe będą miały charakter lokali socjalnych i będą
wskazywane osobom/rodzinom, wobec których w wyroku o eksmisję Sąd orzekł o prawie do lokalu socjalnego. Kontener ma mieć charakter kary, a nie nagrody za często
kilkunastotysięczne zaległości oraz zmotywować te osoby do podjęcia działań zmierzających do poprawy swojej sytuacji życiowej.
Szalet miejski
Administrowanie szaletem miejskim przy ulicy Mieszka I zostało przekazane Zakładowi
Gospodarki Mieszkaniowej w dniu 14.07.2015 roku – zarządzeniem Burmistrza nr 184/15.
Do tego momentu miasto Żary pokrywało wszystkie koszty utrzymania szaletu, a z opłat
za korzystanie utrzymywała się osoba, która prowadziła wówczas szalet. Z uwagi na
rażącą nieopłacalność prowadzonej działalności osoba ta zrezygnowała z prowadzenia
szaletu. Żadna inna osoba cywilna czy też prawna nie chciała podjąć się jego prowadzenia.
Na prośbę władz miasta zgodziliśmy się jako spółka przejąć i poprowadzić szalet .
Zobowiązaliśmy się do należytego wykorzystania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.
Na administrowanie obiektem ZGM Sp. z o.o. w Żarach otrzymuje jedynie środki na pokrycie kosztów utrzymania szaletu tj.:
- opłaty za wszystkie media doprowadzone do obiektu (prąd, woda, nieczystości ciekłe i stałe),
- zakup niezbędnych materiałów i środków czystości niezbędnych do prowadzenia szaletu
miejskiego,
- dokonywanie napraw i konserwacji związanych z bieżącą eksploatacją użytkowanego obiektu,
- ochrona obiektu,
- wynagrodzenie pracownika do prowadzenia i obsługi obiektu.
Koszty z tego tytułu w roku 2015 wynosiły miesięcznie 2100 zł, jednak w wyniku objęcia od 1 stycznia 2016 r. umów cywilno-prawnych składką na ubezpieczenie społeczne
nastąpił wzrost kosztów do kwoty 2500 zł. ZGM Sp. z o.o. w Żarach z tego tytułu administrowania nie pobiera żadnego wynagrodzenia, a korzystanie z szaletu miejskiego jest
bezpłatne.
Ponadto ciepła woda w szalecie jest i zawsze była; zamontowane są tam przepływowe podgrzewacze wody. Wyposażony jest we wszelkie niezbędne środki do prowadzenia i utrzymania czystości .
Godziny otwarcia szaletu od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1600 oraz
w sobotę w godzinach od 800 do 1300.

Kino Pionier
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ŻARY, ul. Podchorążych 30
tel. 68 374 01 03
www.kino-zary.pl
email:kino@kino-zary.pl

1

2-3

4-7

8

7 rzeczy, których nie wiecie o facetach
Na granicy
DKF
7 rzeczy, których nie wiecie o facetach
16:00 7 rzeczy, których nie wiecie o facetach
18:00 Na granicy
20:00 7 rzeczy, których nie wiecie o facetach
15:00
17:00
19:00
21:00

16:00 Bogowie Egiptu - 2D DUBBING
18:15 Bogowie Egiptu - 3D NAPISY
20:30 7 rzeczy, których nie wiecie o facetach
15:00
17:15
19:30
21:00

Bogowie Egiptu - 2D DUBBING
Bogowie Egiptu - 3D NAPISY
DKF
7 rzeczy, których nie wiecie o facetach

9-10

16:00 Bogowie Egiptu - 2D DUBBING
18:15 Bogowie Egiptu - 3D NAPISY
20:30 7 rzeczy, których nie wiecie o facetach

11-14

16:00 Seria Niezgodna: Wierna
18:15 Pokój
20:30 Seria Niezgodna: Wierna

15

15:00
17:00
19:00
21:00

Seria Niezgodna: Wierna
Pokój
DKF
Seria Niezgodna: Wierna

Seria Niezgodna: Wierna
Tym razem Tris i Cztery muszą przekroczyć granicę metropolii przyszłości i wejść do
zupełnie nieznanego sobie
świata, ukrywanego przez system. Jest to jedyny sposób,
by ocalić ludzkość i zniszczyć
dyktaturę. To, co odkryją po
drugiej stronie, każe im zweryfikować wszystko, w co dotąd
wierzyli, i raz jeszcze dokonać
podstawowych wyborów dotyczących odwagi, wierności,
poświęcenia i miłości.

7 rzeczy, których nie wiecie o facetach
Komedia obyczajowa
o współczesnych mężczyznach, skierowana
nie tylko do mężczyzn.
Główni bohaterowie
filmu spotykają się
w jednym ze stołecznych klubów fitness.
Każdy inaczej patrzy
na świat - i każdy na
własny sposób szuka
szczęścia. A gdy ich
losy się przeplatają,
nie zawsze kończy się
to dobrze!

16-17

22

16:00 Seria Niezgodna: Wierna
18:15 Pokój
20:30 Seria Niezgodna: Wierna
15:00 Zwierzogród 2D
17:00 Historia Roja
19:00 DKF
21:00 Seria Niezgodna: Wierna

16:00 Robinson Cruzoe 2D
25-26 18:15 Zmartwychwstały
20:30 Carol
16:00 Robinson Cruzoe 2D
18:15 Zmartwychwstały
28
20:30 Carol

29

15:00
17:00
19:00
21:00

Robinson Cruzoe 2D
Zmartwychwstały
DKF
Carol

16:00 Robinson Cruzoe 2D
30-31 18:15 Zmartwychwstały
20:30 Carol

INWESTYCJE

REMONT KASZUBSKIEJ

REMONT ŁAZIENEK 2015

Rozpoczęła się modernizacja w pasie drogowym przy ul. Kaszubskiej, w wyniku której
zostanie wykonana nawierzchnia chodnika
i ścieżki rowerowej. Prace obejmują całą
długość ul. Kaszubskiej (od ul. Witosa do
ul. Leśnej) po prawej stronie drogi. Zakończenie prac planowane jest na przełomie
kwietnia i maja 2016 r.

Remont toalet uczniowskich chłopców
i dziewcząt budynek A Szkoły Podstawowej nr 5 w Żarach – dokonano generalnego
remontu łazienek polegającego na wymianie rur kanalizacyjno – wodnych, położono
nową glazurę na ścianach i podłodze. Dostosowano ubikacje dla dzieci 6 – letnich.
Ogólny koszt inwestycji to 48 724,61zł.

Burmistrz Miasta Żary

zaprasza lokalnych przedsiębiorców i instytucje do zostania Partnerem Karty Dużej Rodziny

Nasi partnerzy:
Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku
ul. Telemanna 1
od 15.05.2015 r.
50% ULGI
cena pobytu na obiekcie Pływalnia „Wodnik”
Żarski Dom Kultury
ul. Wrocławska 7
50% ULGI
- opłata za sekcję
- imprezy biletowane
Miejska Bibliotek Publiczna
w Żarach
ul. Wrocławska 11
100% ULGI
- wydanie karty bibliotecznej
- korzystanie z Internetu
- jednorazowe umorzenie opłaty
regulaminowej za przetrzymywanie dokumentów bibliotecznych
- jednorazowa ulga na usługi reprodukcyjne dla celów
naukowych, poznawczych lub
socjalnych – maksymalnie 5
kartek A4

Żłobek Miejski Nr 3
ul. Broni Pancernej 10
50% ULGI
- opłata miesięczna dla dzieci
objętych programem, uczęszczających do żłobka od września
do czerwca każdego roku szkolnego
Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach
Pl. Kardynała Wyszyńskiego 2,
100% ULGI
- opłata za wstęp do placówki
Przedszkole Niepubliczne
Żłobek Niepubliczny
„Chatka Puchatka”
ul. Czerwonego Krzyża 25B
30% ULGI
- comiesięczne czesne od
01.09.2015 r.
do 31.12.2020 r.

Żłobek Miejski Nr 1
ul. Okrzei 13
50% ULGI
- opłata miesięczna dla dzieci
objętych programem, uczęszczających do żłobka od września do
czerwca każdego roku szkolnego

„SPEED” Stacje paliw
ul. Piastowska 24
Autoport Olszyna Południe
od 05.01.2016 r. do 31.12.2020 r.
- ON – dystrybutor 0,05 zł
- Pb95 – dystrybutor 0,05 zł
- Pb98 – dystrybutor 0,05 zł
- LPG – dystrybutor 0,05 zł
5% ULGI
- akcesoria samochodowe:
płyny do spryskiwaczy
oleje silnikowe
Żarski Klub Sportowy
„Karate”
ul. Bolesława Chrobrego 9/5
od 01.09.2015 r. do 31.12.2020 r.
- czworo dzieci 40% ULGI
- troje dzieci 30% ULGI
- dwoje dzieci 20% ULGI
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Żarach Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Getta 9-11
od 01.01.2016 r
- zniżka w opłatach za odprowadzanie ścieków i doprowadzanie
wody 20%
BIZZARTO COLLEZIONE
Meble tapicerowane
ul. Buczka 17
od 23.07.2015 r. do 31.12.2020 r.
- meble BIZZARTO 10% rabatu
- dodatki 7% rabatu
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