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SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEGO PORADNICTWA KONSUMENCKIEGO
Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej oraz Stowarzyszenie Aquila zapraszają do skorzystania z bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego*! Udzielamy porad oraz przygotowujemy pisma (np. reklamacje, wezwania do zapłaty, pisma procesowe). Dodatkowo
prowadzimy akcje edukacyjno-informacyjne oraz współpracujemy z instytucjami i organizacjami chroniącymi konsumentów. Zadanie realizowane dzięki finansowaniu ze
środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Zapraszamy do ośrodka konsumenckiego, który mieści się w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach przy ul. Wrocławskiej 11 w pokoju nr 101. Mogą się Państwo
z nami skontaktować osobiście, telefonicznie (22 299 60 90, tonowo 10) oraz e-mailowo
(zary@dlakonsumenta.pl). Szczegóły dotyczące ośrodka znajdują się również na stronie
internetowej dlakonsumenta.pl
* konsumentem jest osoba, która kupuje u przedsiębiorcy towar lub usługę dla celów
prywatnych. Konsumentem jest więc np. osoba nabywająca towar na własny użytek (np.
zakup sprzętu gospodarstwa domowego, obuwia, odzieży, zakup różnorodnych usług
od firm – np. telekomunikacyjnych, remontowych, finansowych).

nagrody gospodarcze
12 kwietnia br. w Ratuszu odbyło się spotkanie z firmami – laureatami nagród gospodarczych. Nagrodzone firmy to:
DIAMENTY FORBESA 2019
• URBAN POLSKA Sp. z o.o.
• MAGDA Kazimierz Spurek, Elżbieta
Spurek sp. j.

GAZELE BIZNESU 2018
• RELPOL S.A.
• M&J Sp. z o.o.
• MAGOREX Sp. z o.o. sp. k.
• MALTA Sp. z o.o.
• Fabryka Konstrukcji Stalowych
i Maszyn SPOMASZ S.A.

inwestycje
Trwa realizacja inwestycji w ramach projektu pn. „Rewitalizacja zespołu parkowo - folwarcznego w Żarach wraz z utworzeniem
Centrum Usług Społecznych” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego – Lubuskie 2020.
Całkowita wartość projektu: ok. 9 800 000 zł

Kwota dofinansowania: ok. 6 650 000 zł
W ramach projektu realizowane są dwa
przedsięwzięcia: rewaloryzacja i zagospodarowanie zabytkowego parku przypałacowego przy Al. Jana Pawła II w Żarach – Etap II
oraz rewitalizacja budynku pofolwarcznego
w Żarach.
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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

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

marzec 2019 (µg/m³)
DATA WSCHOWA ŻARY ZIELONA
GÓRA
01.03.
63
57
47
02.03.
63
28
37
03.03.
20
16
17
04.03.
14
25
15
05.03.
10
22
8
06.03.
17
21
14
07.03.
23
16
15
08.03.
20
26
21
09.03.
13
10
10
10.03.
12
13
9
11.03.
9
11
8
12.03.
13
13
13
13.03.
7
11
11
14.03.
6
10
8
15.03.
5
8
9
16.03.
8
11
11
17.03.
8
13
8
18.03.
8
17
9
19.03.
26
19
20.03.
34
19
21.03.
49
46
28
22.03.
39
51
34
23.03.
42
35
36
24.03.
31
24
22
25.03.
20
20
16
26.03.
17
12
14
27.03.
19
15
14
28.03.
33
8
11
29.03.
25
30
14
30.03.
49
44
21
31.03.
31
24
18

DANE POMIAROWE PYŁU PM 10

kwiecień 2019 (µg/m³)
DATA WSCHOWA ŻARY ZIELONA
GÓRA
01.04.
17
17
16
02.04.
26
32
29
03.04.
45
46
46
04.04.
37
37
42
05.04.
38
37
36
06.04.
55
47
46
07.04.
58
41
40
08.04.
65
47
48
09.04.
48
33
28
10.04.
31
30
28
11.04.
33
22
17

Jeżeli macie Państwo pytania, proszę
dzwonić do Wydziału Infrastruktury
Technicznej i Ochrony Środowiska
tel. 684708369, 684708291.
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DANE POMIAROWE DLA BENZO(A)PIRENU
(pomiary manualne)
DANE POMIAROWE DLA PARAMETRU
BENZO(A)PIREN W PM 10
5,14
GRUDZIEŃ 2018 (µg/m³)
DATA WSCHOWA ŻARY ZIELONA
GÓRA
01.12.
14,97
9,77
10,86
02.12.
14,97
9,77
10,86
03.12.
7,00
6,02
4,87
04.12.
7,00
6,02
4,87
05.12.
7,00
6,02
4,87
06.12.
7,00
6,02
4,87
07.12.
7,00
6,02
4,87
08.12.
7,00
6,02
4,87
09.12.
7,00
6,02
4,87
10.12.
16,63
8,22
6,60
11.12.
16,63
8,22
6,60
12.12.
16,63
8,22
6,60
13.12.
16,63
8,22
6,60
14.12.
16,63
8,22
6,60
15.12.
16,63
8,22
6,60
16.12.
16,63
8,22
6,60
17.12.
11,62
6,68
10,62
18.12.
11,62
6,68
10,62
19.12.
11,62
6,68
10,62
20.12.
11,62
6,68
10,62
21.12.
11,62
6,68
10,62
22.12.
11,62
6,68
10,62
23.12.
11,62
6,68
10,62
24.12.
3,02
0,69
2,25
25.12.
3,02
0,69
2,25
26.12.
3,02
0,69
2,25
27.12.
3,02
0,69
2,25
28.12.
3,02
0,69
2,25
29.12.
3,02
0,69
2,25
30.12.
3,02
0,69
2,25
31.12
-

DANE POMIAROWE DLA PARAMETRU
BENZO(A)PIREN W PM 10
STYCZEŃ 2019 (µg/m³)
DATA WSCHOWA ŻARY ZIELONA
GÓRA
01.01.
8,26
1,16
4,99
02.01.
8,26
1,16
4,99
03.01.
8,26
1,16
4,99
04.01.
8,26
1,16
4,99
05.01.
8,26
1,16
4,99
06.01.
8,26
1,16
4,99
07.01.
9,38
1,31
5,14
08.01.
9,38
1,31
5,14
09.01.
9,38
1,31
5,14
10.01.
9,38
1,31
5,14
11.01.
9,38
1,31
5,14
12.01.
9,38
1,31
5,14
13.01.
9,38
1,31
5,14
14.01.
14,57
7,20
6,38
15.01.
14,57
7,20
6,38
16.01.
14,57
7,20
6,38
17.01.
14,57
7,20
6,38
18.01.
14,57
7,20
6,38
19.01.
14,57
7,20
6,38
20.01.
14,57
7,20
6,38
21.01.
17,39
7,87
12,13
22.01.
17,39
7,87
12,13
23.01.
17,39
7,87
12,13
24.01.
17,39
7,87
12,13
25.01.
17,39
7,87
12,13
26.01.
17,39
7,87
12,13
27.01.
17,39
7,87
12,13
28.01.
21,24
12,50
13,83
29.01.
21,24
12,50
13,83
30.01.
21,24
12,50
13,83
31.01.
21,24
12,50
13,83

Dopuszczalna norma dla benzo(a)pirenu to 1µg/m³ i dotyczy pełnych dwunastomiesięcznych 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.
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WYKAZ

OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ,
UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W 2018 ROKU W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500,00 ZŁ
Burmistrz Miasta Żary, działając na podstawie przepisów zawartych w art. 37 ust.1 pkt
2 lit.f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku,
poz. 2077 ze zm.)
podaje do publicznej wiadomości
wykaz osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł,
wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.
Odroczenia:
•
•

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
SZPITAL NA WYSPIE Spółka z o.o.

Rozłożenia na raty:
•
•

Kuśnierz Jacek
Bąkowski Grzegorz

Umorzenia zaległości podatkowej:
Lp. Nazwisko i imię / Nazwa firmy

Kwota umorzenia

Przyczyna

1.

SZPITAL NA WYSPIE Sp. z o.o.

122.870,00 Interes publiczny

2.

105. Kresowy Szpital Wojskowy SP ZOZ

190.777,83 Interes publiczny

3.

POLHAMAR Spółka z o.o.

243.745,00 Interes publiczny

4.

Wojtaszek – Hayduk Andrzej

7.145,00 Interes podatnika

Sporządziła: Bożena Starzec – podinspektor Wydziału Podatków i Opłat
Żary, dnia 21 stycznia 2019 roku
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ORGAN PODATKOWY w roku 2018
• umorzył zaległości podatkowe:
•
•

SZPITAL NA WYSPIE Sp. z o.o.			
105 Kresowy Szpital Wojskowy SP ZOZ

- 122.870,00 zł
- 190.777,83 zł

Mając na względzie dobro mieszkańców miasta Żary oraz wartości bezcenne ludzkiego
życia i zdrowia pomimo braku przesłanek w przeprowadzonym postępowaniu podatkowym w związku z brakiem pomocy finansowej dla szpitali w budżecie miasta na rok
2018, organ podatkowy postanowił udzielić pomocy finansowej w formie umorzenia.
•

POLHAMAR Spółka z o.o.			

- 243.745,00 zł

Za podjęciem decyzji o umorzeniu podatku od nieruchomości, po przeprowadzonym
postępowaniu podatkowym oraz szczegółowej analizie dokumentów, organ podatkowy mając na względzie interes publiczny tj. budżet Gminy Żary o statusie miejskim, podjął decyzję w sprawie umorzenia części zaległości podatkowych wraz z odsetkami.
•

Wojtaszek – Hayduk Andrzej			

- 7.145,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania podatkowego, organ podatkowy uznał, że
w związku ze zdarzeniem losowym jakie dotknęło naszego podatnika, należy pomóc.
• odroczył i rozłożył na raty
Organ podatkowy odroczył i rozłożył na raty zapłatę podatku 4 podatnikom w łącznej
kwocie 351.771,50 zł / należność główna/, aby podatnicy zachowali płynność finansową
i w przyszłości mogli regularnie opłacać swoje zobowiązania.
• zwrot części podatku akcyzowego
Burmistrz Miasta Żary realizując Ustawę z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej /tj. Dz.U. z 2015 r., poz.1340 ze zm./ udzielił pomocy publicznej w formie zwrotu
części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej dla 14 rolników w łącznej kwocie 7.869,49 zł. Ustawa określa zasady
i tryb zwrotu podatku akcyzowego, burmistrz właściwy ze względu na miejsce położenia
gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego przyznaje,
na wniosek tego producenta, w drodze decyzji, zwrot podatku.
• zwolnienia z mocy uchwał Rady Miejskiej w Żarach
Wykonując uchwałę Rady Miejskiej w Żarach w sprawach zwolnień z podatku od nieruchomości, organ podatkowy będąc zobowiązany przepisami prawa do ich realizacji
dokonał zwolnień z podatku od nieruchomości w następstwie spełnienia warunków
określonych w uchwale, zwolnił 3 podatników na łączną kwotę 70.634,47 zł.
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Na mocy Ustawy Ordynacja podatkowa organ podatkowy może udzielić ulg w formie
umorzenia zaległości podatkowej, odroczenia zapłaty podatku bądź rozłożenia na raty
zaległości podatkowych podatnikom na ich wniosek, po wystąpieniu przesłanek tj.
– ważny interes podatnika, interes publiczny. Ich zastosowanie musi wynikać ze złożonych dokumentów.
Natomiast drugi rodzaj ulg podatkowych, to są zwolnienia z podatku od nieruchomości na mocy podjętych uchwał przez Radę Miejską w Żarach. Burmistrz Miasta Żary, będąc zobowiązana przepisami prawa do ich realizacji, zwalnia z podatku w następstwie
spełnienia warunków określonych w uchwałach.
Jest jeszcze jeden rodzaj pomocy publicznej w formie zwrotu części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej,
do której wójt, burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia
gruntów został upoważniony do zwrotu podatku akcyzowego na mocy Ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej. Wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla rolników jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej. Gmina dostaje dotację celową z budżetu
państwa na wykonanie tego zadania.

Decyzje w sprawie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych mają charakter uznaniowy.
W myśl art. 122 ustawy OP w toku postępowania w sprawie ulg w spłacie zobowiązań
podatkowych organ podatkowy podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy.
Przepisy prawa podatkowego, posługując się pojęciami: ważnego interesu podatnika bądź interesu publicznego, jednocześnie ich nie definiują, ani też nie odsyłają do
innych aktów prawnych. Pojęcie ważnego interesu podatnika oraz interesu publicznego są pojęciami niedookreślonymi, które nie mają stałej treści – pojęcia te mają odrębne znaczenie w zależności od kontekstu sprawy. Dlatego też ich treść jest oceniana
z uwzględnieniem konkretnych okoliczności występujących w danej sprawie. W tym zakresie istnieje bogate orzecznictwo sądów administracyjnych, które wskazują, jakie okoliczności powinny być brane pod uwagę przy ocenie przesłanek udzielenia ulg w spłacie
zobowiązań podatkowych.
W pojęciu ważnego interesu podatnika, mieści się ochrona wartości powszechnie cenionych, wysoko usytuowanych w ich hierarchii. Przyjmuje się, że w ramach
ważnego interesu podatnika mieszczą się np. sytuacje nadzwyczajne, czy losowe, utrata
możliwości zarobkowania, albowiem z subiektywnego punktu widzenia praktycznie każdy obowiązek zapłaty jest dolegliwy dla zobowiązanego do jego wykonania.
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W odniesieniu do szpitali, w zakresie możliwości korzystania z ulg podatkowych, obowiązują te same kryteria, jak i w odniesieniu do innych podmiotów. Przesłanka ważnego
interesu takiego podatnika wystąpi wówczas, gdy zaistniała sytuacja finansowa podatnika zagrażać będzie dalszej jego egzystencji i funkcjonowaniu jako podmiotu gospodarczego.
Natomiast przez interes publiczny rozumie się dyrektywę postępowania nakazującą mieć na uwadze wartości wspólne dla całego społeczeństwa, takie jak sprawiedliwość, bezpieczeństwo, zaufanie obywateli do organów władzy, sprawność działania aparatu państwowego, korektę błędnych decyzji (wyrok NSA z 22.04.1999r.
SA/Sz 850/98, wyrok NSA z 21.05.2003 r. III SA 2752/01).
Ulgi podatkowe stanowią odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania,
a zatem ich stosowanie może mieć miejsce w okolicznościach faktycznych nadzwyczajnych,
z reguły od podatnika niezależnych.
Wszelkie ulgi w spłacie należności podatkowych winny być traktowane jako wyjątek od zasady powszechności płacenia podatków w określonych ustawowo terminach i mogą być stosowane tylko w wyjątkowych okolicznościach, gdy zapłata należności na ogólnie obowiązujących zasadach nie jest możliwa z przyczyn niezależnych od podatnika.
Reasumując, należy stwierdzić, że ocena, czy w danej sprawie zachodzą okoliczności,
które mogą być uznane za stanowiące o ważnym interesie podatnika lub interesie publicznym, należy do organu podatkowego dokonującego rozstrzygnięcia w sprawie.
Jednak uznaniowość nie oznacza dowolności w podejmowaniu decyzji. Organ podatkowy jest zobowiązany wyważać interes społeczny z indywidualnym interesem podatnika w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Należy uwzględniać też sytuację budżetową miasta.
W przypadku rozłożenia na raty zaległości podatkowej organ podatkowy niemalże
zawsze wydaje decyzję pozytywną.
Należy mieć na względzie również art. 7 Konstytucji RP
oraz art. 120 Ordynacji podatkowej,
że organ podatkowy ma obowiązek stosowania przepisów prawa.
						
Sporządziła:
						Iwona Pawlik
						
Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat
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FESTIWAL TAŃCA

10 POLSKO-NIEMIECKI FASTIWAL TAŃCA DLA DIECI i MŁODZIEŻY
23 marca 2019 r. odbył się jubileuszowy
10. Polsko-Niemiecki Festiwal Tańca dla
Dzieci i Młodzieży. Głównym Organizatorem był Klub Tańca Sportowego „Piruet”,
imprezę objęła patronatem Burmistrz
Miasta Żary. Festiwal jest finansowany
z Euroregionu „Sprew-Nysa-Bóbr” w ramach Programu Współpracy INTERREG V
A Brandenburgia-Polska 2014-2020 oraz
Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
Partnerem w Projekcie jest Stowarzyszenie
miasta Weiswasser, na czele którego stoi
Frank Schwarzkopf, osobą odpowiedzialną
za szkolenie taneczne zespołów z Niemiec
jest Petra Helbig. Obie organizacje współpracują ze sobą od wielu lat, czego owocem
są festiwale tańca w Żarach i Lubsku, wakacyjne obozy oraz warsztaty taneczne.
W ramach projektu „10 Polsko-Niemiecki Festiwal Tańca dla Dzieci i Młodzieży”
zespoły taneczne z polskich i niemieckich
szkół, stowarzyszeń, klubów, domów kultury i teatrów miały okazję do prezentacji
własnego dorobku artystycznego, poznania umiejętności rówieśników i nawiązania przyjaźni. Dla opiekunów grup i pedagogów tańca impreza stwarza możliwość
wymiany spostrzeżeń i pomysłów dotyczących pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi
zespołami. Uroczystego otwarcia festiwalu

dokonała Burmistrz Miasta Żary Danuta Madej. Festiwal już na stałe wpisał się
w terminarz imprez tanecznych w Polsce.
Przyczynia się do promocji naszego regionu, jest też ciekawą ofertą kulturalno-sportową dla mieszkańców Żar i okolic pogranicza polsko-niemieckiego.
Impreza jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie tańcem wśród dzieci i młodzieży. Pomysłodawczynią jest nauczycielka wychowania fizycznego, instruktor tańca
i akrobatyki - Kamila Olczyk, prezes Klubu
Tańca Sportowego „Piruet”, którego celem
jest propagowanie edukacji tanecznej w regionie.
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mityng lekkoatletyczny
Już 18 maja 2019 r. odbędzie się w Żarach
„Ogólnopolski Mityng Lekkoatletyczny
SWISS KRONO CUP – Żary 2019”. Organizatorem zawodów jest Urząd Miasta Żary
oraz MLKS „Agros” Żary, a sponsorem tytularnym została żarska firma Swiss Krono. W
trakcie zawodów odbędzie się również „XVI
Międzynarodowy konkurs skoku o tyczce im.
Tadeusza Ślusarskiego”. Konkurencje, które
będzie można zobaczyć na żarskiej „Syrenie”, to: dla grupy wiekowej 2006 i młodsi: 60
m, 600 m, skok w dal (zarówno dziewczęta,
jak i chłopcy), wśród młodzików (2004-2005)
odbędą się biegi na 100 i 110 m przez płotki,
100 m dz. i chł., 600 m dz. i chł., skok wzwyż
dz., skok w dal chł. oraz pchnięcie kulą dz.
i chł. Starsi zawodnicy wystąpią w następujących konkurencjach: 100/110 m p. pł., 100 m,
800 m, 1500 m, w skoku wzwyż i w dal, w rzu-

cie dyskiem oraz w pchnięciu kulą. Odbędzie
się również bieg dla amatorów na 3000 m.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców.
Rozpoczęcie Mityngu – 12.30
Uroczyste otwarcie zawodów – 13.30
Odsłonięcie Gwiazdy Sportu w Rynku Miasta – 14.30
XVI Międzynarodowy Konkurs skoku o tyczce – 16.00

biegam bo lubię
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żarach
wraz z panią Żakliną Senderek-Żołudź i Fundacją Wychowanie przez Sport prowadzi zajęcia
pod nazwą „BiegamBoLubię”, w każdą niedzielę
od kwietnia do października na stadionie „Syrena” o godz. 10.00.
Jest to już dziesiąta edycja tej akcji mająca
na celu zwiększenie dostępu do oferty sportowej, która może wpłynąć na prawidłowy rozwój fizyczny, motoryczny, psychiczny
i społeczny mieszkańców naszego miasta. Zajęcia mają zapewnić odpowiedni poziom aktywności fizycznej, co ma sprzyjać wydłużeniu życia

w zdrowiu. Również ma na celu opóźnienie procesów starzenia, zmniejszenia ryzyka chorób
cywilizacyjnych, które są schorzeniami związanymi z ujemnymi skutkami życia w warunkach
wysoko rozwiniętej cywilizacji (sytuacjach stresowych, napięciu nerwowym, małej ruchliwości
mięśniowej, oddziaływaniu skażeń środowiska
i hałasu, nieracjonalnym odżywianiu).
Na cotygodniowe spotkania pod fachową opieką zapraszamy całe rodziny. Zajęcia prowadzi
wieloletnia zawodniczka „Agrosu” i magister
wychowania fizycznego Żaklina Senderek-Żołudź.
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ROD FLORA W ŻARACH

Rodzinne Ogrody Działkowe ,,Flora’’ powstały w roku 1968 roku i znajdują się przy
ulicy Szarych Szeregów w Żarach.
Ogrody zajmują 18,5 ha i składają się z trzech
sektorów, na których znajduje się 440 działek, w tym zagospodarowanych jest 306,
a wolnych 134.
ROD „FLORA” mają w posiadaniu Dom
Działkowca, który służy działkowcom na
różne imprezy. Znajduje się tam biuro, magazyny oraz warsztat.
Ogrody wyposażone są w sieć wodociągową i energetyczną, zewnętrzny parking.
Posiadają nowe ogrodzenie.
Zrealizowano inwestycje:
- doprowadzenie wody do ogrodu i wymiana instalacji wodnej z metalowej na plastik
(45.000,00 zł).
- wykonanie instalacji elektrycznej na
dwóch ogrodach (koszt to 68.500,00 zł).
Cyklicznie organizowane są szkolenia i pokazy dla działkowców.
ROD „FLORA” dwukrotnie zdobyły 1 miejsce w kraju, ośmiokrotnie w okręgu i kilka
wyróżnień. Udzielają się bardzo aktywnie
w naszym mieście, między innymi podczas
„Dni Żar” oraz w konkursie „Piękno Naszych
Ogrodów”.

W roku 2018 ROD z innymi ogrodami zorganizował dla działkowców wycieczkę do
Ogrodu Tematycznego Hortulus w miejscowości Dobrzyca – Kołobrzeg, pozyskując
fundusze z Urzędu Miasta.
Praca z Samorządem i Panią Burmistrz
układa się bardzo dobrze, za co działkowcy
bardzo dziękują.
Dziękujemy i zachęcamy do zwiedzania naszego ogrodu.
Zarząd ROD ,,FLORA” w Żarach

motokrew
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ŻARSKI
jarmark wielkanocny

19

20

5 dycha po żarach
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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

nagroda specjalna w plebiscycie sportowezary.pl
29.03.2019 w Urzędzie Miasta Żary odbyło
się uroczyste wręczenie nagród w Plebiscycie sportowezary.pl. Kapituła plebiscytu
przyznała nagrodę specjalną za całokształt
pracy sportowej z osobami niepełnosprawnymi dla Klubu „Synergia” działającego przy
Warsztacie Terapii Zajęciowej Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach.
Klub „Synergia” przy „Stowarzyszeniu Olimpiady Specjalne Polska” powstał w 2012
roku. Klub składa się z uczestników i kadry Warsztatu Terapii Zajęciowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach.
Przewodniczącym i trenerem jest Michał
Drzewiński. Celem Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu u osób
z niepełnosprawnością intelektualną poprzez popularyzację i uczestnictwo w zawodach sportowych, rehabilitacji ruchowej,
hydroterapii i innych formach mających

wpływ na doskonalenie sprawności fizycznej i psychofizycznej.
Klub „Synergia” może pochwalić się ponad 100 zdobytymi medalami w zawodach
wojewódzkich, ogólnopolskich w ramach
Olimpiad Specjalnych. Najważniejsze sukcesy to:
• II miejsce Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej 11 osobowej w Bydgoszczy
• II miejsce w pływaniu na dystansie 50 m
w stylu dowolnym podczas XI Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach Olimpiad
Specjalnych w Katowicach.
• II miejsce w bowlingu podczas IX Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad
Specjalnych Kielcach.
• 10 złotych medali w sportach drużynowych (koszykówka, piłka nożna, hokej
halowy).
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Miejska Biblioteka Publiczna
ŻARY, ul. Wrocławska 11
tel. 68 374 37 36
www.mbp.zary.pl
email:mbpzary@wp.pl

ROZGRYWKI FIFA19 W BIBLIOTECE
13 kwietnia w Czytelni Ogólnej MBP odbyły
się rozgrywki FIFA19 dla mieszkańców Żar.
Frekwencja dopisała, emocje były spore.
Już wkrótce planujemy kolejne tego typu
rozgrywki dla zainteresowanych.
Dziękujemy Firmie Komputronik w Żarach za ufundowanie nagród dla uczestników rozgrywek.
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Zwyczajni – niezwyczajni, czyli spotkanie autorskie z Anetą Wojciechowską
19 marca w ramach projektu „Poznaję siebie” zorganizowaliśmy w Bibliotece spotkanie autorskie z Anetą Wojciechowska, autorką książki „Julka, dziewczyna z biglem”.
Zysk ze sprzedaży książki przeznaczony jest
wyłącznie na potrzeby uczniów ZSS w Żarach. W spotkaniu wzięli udział uczniowie
Zespołu Szkół Specjalnych w Żarach oraz
Szkoły Podstawowej Nr 5. W części warsztatowej dzieci malowały album dla Julki
– tytułowej bohaterki książki. Dzieci miały
okazję nie tylko wzajemnie się poznać, zintegrować, przełamać bariery i stereotypy
dotyczące niepełnosprawności, ale także
poczytać fragmenty książki i wziąć udział
we wspólnych zabawach.
Projekt potrwa do czerwca 2019 roku i jest
wspólną inicjatywą MBP Żary oraz ZSS.
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konkurs „Świąteczny Zajączek”
Na konkurs „Świąteczny Zajączek” wpłynęły
ogółem 34 prace.
W I kategorii wiekowej (dzieci i młodzież do
lat 18) – wpłynęły 32 prace.
W II kategorii (dorośli – powyżej 18 roku życia) – wpłynęły 2 prace.
I nagroda – Adrian Pisarski, lat 14
II nagroda – Kamil Janiewicz, lat 13
III nagroda – Amanda Machnij, lat 17
Wyróżnienie – Aleksander Sobczyk, lat 10
Wyróżnienie – Mateusz Koroblewski, lat 14

Wyróżnienie – Kacper Wuttke, lat 5
Wyróżnienie – Maksymilian Klocek, lat 11
W kategori II:
Wyróżnienie – Justyna Lazarek, lat 35
Wyróżnienie – Jadwiga Molińska, lat 62
Wszystkie prace uczestników konkursu można obejrzeć w żarskim Salonie Wystaw Artystycznych.
Dziękujemy Firmie Relpol S.A. w Żarach za
ufundowanie nagród dla dzieci i młodzieży.

podziękowania
Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach
składa podziękowania wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się do ufundowania nagród dla dzieci i młodzieży
w Międzyszkolnym Turnieju Pięknego
Czytania Czyt*As 2019
MECENASI NAGRÓD:
Sunds Textiles
Poland Sp. z o.o.

Stowarzyszenie
Przestrzeń
Rozwoju Osobistego
Mentor
Instytucja
Szkoleniowa
Akapit
ORGANIZATOR KONKURSU:
Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach
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SPOTKANIE AUTORSKIE Z EWĄ KOŁODZIEJCZYK
5 kwietnia 2019 r. w Czytelni Ogólnej odbyło się spotkanie autorskie z Ewą Kołodziejczyk. Autorka promowała swój tomik poetycki pod tytułem „Lirycznie”. Do tej pory
pisarka znana była z twórczości dla dzieci.
Utwory poetyckie są jej debiutem. Ewa Kołodziejczyk jest prezesem Stowarzyszenia
„Żar Serca”. Dochód ze sprzedaży tomiku
wspiera działalność Stowarzyszenia.

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

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY PRZEGLĄDU WOJEWÓDZKIEGO 64. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
RECYTATORSKIEGO
Jury w składzie:
•
Jan Zdziarski – instruktor teatralny – ZG Towarzystwa Kultury Teatralnej – Warszawa
•
Alicja Wróbel – animator kultury – Kraków
•
Piotr Dehr – instruktor teatralny, Centrum
Kultury „Zamek” – Poznań
•
Wiktoria Jureczko – instruktor teatralny Teatru
Lubuskiego – Zielona Góra
po wysłuchaniu i obejrzeniu 35 uczestników,
w tym 18 w kategorii recytacji, 5 w kategorii „wywiedzione ze słowa ”, 10. w kategorii poezji śpiewanej oraz 4 prezentacji w turnieju teatrów jednego
aktora postanowiło przyznać następujące nagrody
i wyróżnienia:
w turnieju recytatorskim (kategoria młodzieżowa)
I nagrodę w wysokości 150 zł ufundowaną przez
Burmistrza Miasta Żary otrzymuje:
•
Erwin Nowak repr. Zielonogórski Ośrodek
Kultury w Zielonej Górze.
dwie równorzędne II nagrody w wysokości 100 zł
oraz książki ufundowane przez Żarski Dom Kultury
otrzymują:
•
Roksana Lange repr. Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wielkopolskim.
•
Zuzanna Słowikowska repr. „Teatr Drewniana
Kurtyna” Żarskiego Domu Kultury w Żarach.
trzy równorzędne III nagrody w wysokości 100
zł każda ufundowane przez Żarski Dom Kultury
otrzymują:
•
Mateusz Gałka repr. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu
•
Laura Grabowska repr. Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze.
•
Ewa Nebelska repr. III Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze.
wyróżnienia książkowe ufundowane przez Żarski
Dom Kultury otrzymują:
•
Oliwia Salamon repr. sekcja filmowo – teatral-

na „Miot”, Żarski Dom Kultury w Żarach
Laura Kuriata repr. „Teatr Drewniana Kurtyna” Żarskiego Domu Kultury w Żarach
•
Arleta Mondorowska repr. Krosno Odrzańskie
w turnieju recytatorskim (kategoria dorosłych)
dwie równorzędne I nagrody w wysokości 200 zł
ufundowane przez Żarski Dom Kultury w Żarach
otrzymują:
•
Agnieszka Hryniewicz repr. Zielonogórski
Ośrodek Kultury w Zielonej Górze
•
Karolina Kwiecień repr. „Teatr Drewniana Kurtyna” Żarskiego Domu Kultury w Żarach
wyróżnienie książkowe ufundowane przez Żarski
Dom Kultury otrzymuje:
•
Wiesława Murawska repr. Międzyrzecz
w turnieju wywiedzione ze słowa
I nagrodę w wysokości 150 zł ufundowaną przez
Żarski Dom Kultury otrzymuje:
•
Maciej Wojciechowski repr. Zielonogórski
Ośrodek Kultury w Zielonej Górze
II nagrodę w wysokości 100 zł ufundowaną przez
przez Regionalne Centrum Animacji Kultury:
•
Erwin Nowak repr. Zielonogórski Ośrodek
Kultury w Zielonej Górze
w turnieju poezji śpiewanej
I nagrodę w wysokości 150 zł ufundowaną przez
Żarski Dom Kultury otrzymuje:
•
Maja Massier repr. sekcję filmowo – teatralną
„MIOT” Żarskiego Domu Kultury w Żarach
trzy równorzędne II nagrody w wysokości 100 zł
każda ufundowane przez Żarski Dom Kultury
otrzymują:
•
Bartosz Socha repr. Stowarzyszenie „Stella
Polaris”
•
Karolina Kwiecień repr. „Teatr Drewniana Kurtyna” Żarskiego Domu Kultury w Żarach
•
Alicja Dawidowicz repr. Zielonogórski Ośrodek Kultury w Zielonej Górze
wyróżnienia książkowe I stopnia ufundowane
przez Żarski Dom Kultury otrzymują:
•
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•

za interpretację tekstu „Brzydkie oczy”- Ewelina Klimowicz repr. Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach
•
za interpretację piosenek – Julia Seroka repr.
Liceum Ogólnokształcące w Skwierzynie
wyróżnienia książkowe II stopnia ufundowane
przez Żarski Dom Kultury otrzymują:
•
Dominika Hoffman repr. Studio Piosenki „Erato” Zielonogórski Ośrodek Kultury w Zielonej
Górze
•
Kalina Marusiak repr. Zielonogórski Ośrodek
Kultury w Zielonej Górze
•
Aleksandra Szczepańska repr. Zielonogórski
Ośrodek Kultury w Zielonej Górze
•
Milena Wroczyńska repr. „Teatr Drewniana
Kurtyna” Żarskiego Domu Kultury w Żarach
w turnieju teatrów jednego aktora
I nagrodę w wysokości 200 zł ufundowaną przez
Regionalne Centrum Animacji Kultury otrzymuje:
•
Justyna Sieradzka repr. sekcję filmowo – teatralną „MIOT” Żarskiego Domu Kultury oraz
Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach
II nagrodę w wysokości 150 zł ufundowaną przez
Żarski Dom Kultury otrzymuje:
•
Julia Kmiecik repr. „Teatr Drewniana Kurtyna”
Żarskiego Domu Kultury w Żarach
III nagrodę w wysokości 100 zł ufundowaną przez
Żarski Dom Kultury otrzymuje:
•
Halina Bohuta – Stąpel repr. Stowarzyszenie
Aktorów Niezależnych w Zielonej Górze
wyróżnienie książkowe ufundowane przez Żarski
Dom Kultury otrzymuje:
•
Julia Rzepka repr. Stowarzyszenie Stella Polaris w Sulechowie.
Do przeglądu finałowego turniejów recytatorskiego i wywiedzionego ze słowa, który odbędzie się
w dniach 12-15 czerwca 2019r. w Ostrołęce, jury

kwalifikuje:
•
z turnieju recytatorskiego: Erwina Nowaka, Agnieszkę Hryniewicz i Karolinę Kwiecień;
•
z turnieju wywiedzione ze słowa: Macieja
Wojciechowskiego.
W przeglądzie finałowym turnieju teatrów jednego
aktora, który odbędzie się w dniach 20-22 czerwca
2019r. w Słupsku, województwo lubuskie reprezentować będzie Justyna Sieradzka. Dodatkowo
nominacje do kwalifikacji w drodze konkursu nagrań otrzymuje Julia Kmiecik.
Do Przeglądu Finałowego turnieju poezji śpiewanej, który odbędzie się 5-8 czerwca 2019r. we Włocławku zakwalifikowana została Maja Massier.
Nominacje do kwalifikacji w drodze konkursu nagrań otrzymują: Bartosz Socha, Karolina Kwiecień, Alicja Dawidowicz.
Rada artystyczna dziękuje nauczycielom, opiekunom artystycznym, instruktorom i animatorom
kultury za przygotowanie prezentacji konkursowych. Wykonawcom życzy wytrwałości w doskonaleniu umiejętności warsztatowych i podejmowaniu
istotnych prób intelektualnych w kontakcie z cennymi dziełami literatury polskiej i światowej, wyrażając jednocześnie przekonanie, że to oni właśnie
przez wiele następnych lat będą kontynuatorami
tradycji OKR. Jury dziękuje również wieloletnim
gospodarzom przeglądu wojewódzkiego – zespołowi pracowników Żarskiego Domu Kultury, za
tworzenie wspaniałej atmosfery sprzyjającej prezentacjom konkursowym. Szczególne podziękowania Jury składa fundatorom nagród pieniężnych
i rzeczowych Przeglądu Wojewódzkiego 64 OKR:
Burmistrzowi Miasta Żary, Regionalnemu Centrum
Animacji Kultury w Zielonej Górze oraz Żarskiemu
Domowi Kultury.
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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

Spotkanie autorskie z dr. Wojciechem Konduszą
6 kwietnia b.r. odbyło się spotkanie autorskie
z dr. Wojciechem Konduszą promujące książkę
pt. „Tajemnice Garnizonów radzieckich w Polsce”.
W. Kondusza jest nauczycielem akademickim i pracownikiem samorządowym, autorem szeregu publikacji dotyczących historii stacjonowania wojsk radzieckich w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem
Legnicy i Dolnego Śląska. Książka jest opowieścią
o codziennym życiu garnizonów zamkniętych za
szczelnymi murami i bramami, jest także próbą pokazania mentalności mieszkających tam ludzi.

Laureaci konkursu na wykonanie maski naściennej
5 kwietnia odbyło się rozdanie nagród i dyplomów w konkursie na wykonanie maski naściennej lub stojącej wzorowanej na wyrobach Mirostowickich Zakładów Ceramicznych „CERAM”.

Warsztaty wielkanocne z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Grabiku
W kwietniu żarskie Muzeum gościło uczniów ze Szkoły Podstawowej w Grabiku oraz dzieci z Zespołu Psychologiczno-Pedagogicznych Powiatu Żarskiego. Zajęcia odbyły się w ramach
organizowanych przez Muzeum przedświątecznych warsztatów wielkanocnych. Dzieci poznały historię i zwyczaje wielkanocne, a w części warsztatowej wykonały kolorowe pisanki.
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12 kwietnia przy Kościele pw. św. Józefa Oblubieńca w Żarach miały miejsce uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Natomiast 16 kwietnia
b.r. w Przewozie odbyły się obchody uroczystości 74. rocznicy forsowania Nysy Łużyckiej
przez II Armię Wojska Polskiego i 1. Korpus Pancerny oraz walk na Łużycach w 1945 r.

Europejska Noc Muzeów 2019 w Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach
25 maja (sobota)
W programie m.in.:
• Plenerowa projekcja filmu Metropolis
z 1927 roku, z akompaniamentem grupy „CZERWIE”
• Widowisko muzyczno-laserowe w wykonaniu Visual Sensation lasershows
& technologies
26 maja (niedziela)
• Festyn i turniej rycerski w wykonaniu
Bractwa Rycerskiego Zamku Będzin
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Kino Pionier
ŻARY, ul. Podchorążych 30
tel. 68 374 01 03
www.kino-zary.pl
email:kino@kino-zary.pl
DKF
W KAŻDY WTOREK
bilet 12 zł
7.05 Wszyscy wiedzą
14.05 Ajka
21.05 Dzika grusza
28.05 Litość
KLUB SENIORA
8.05, godz. 17.00
Wszyscy wiedzą
bilet 10 zł
ZAPOWIEDZI
Avengers koniec gry
John Wick 3: Parabellum
Podły, okrutny, zły
Niedobrani
Smętarz dla zwierzaków
Topielisko. Klątwa La LIorony
Paskudy
Basia 2
Panda i Banda
Praziomek
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