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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
DATA
01.01.
02.01.
03.01.
04.01.
05.01.
06.01.
07.01.
08.01.
09.01.
10.01.
11.01.
12.01.
13.01.
14.01.
15.01.
16.01.
17.01.
18.01.
19.01.
20.01.
21.01.
22.01.
23.01.
24.01.
25.01.
26.01.
27.01.
28.01.
29.01.
30.01.
31.01.

styczeń 2020 (µg/m³)
WSCHOWA ŻARY ZIELONA
GÓRA
26
32
24
102
25
28
21
19
17
8
12
13
21
15
16
24
17
22
29
22
23
21
13
13
18
13
12
16
15
15
13
9
13
20
13
16
18
18
21
19
23
19
40
29
47
37
21
22
22
25
25
22
33
19
27
23
27
21
30
29
36
31
33
41
32
34
15
15
16
9
10
11

DANE POMIAROWE PYŁU PM 10

luty 2020 (µg/m³)
DATA WSCHOWA ŻARY ZIELONA
GÓRA
01.02.
11
02.02.
03.02.
04.02.
11
13
05.02.
8
9
06.02.
21
17
07.02.
21
19
08.02.
22
25
09.02.
22
22
10.02.
10
7
11.02.
15
10
12.02.
15
12
13.02.
10
17
16

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
WRZESIEŃ 2019 (ng/m³)
DATA WSCHOWA ŻARY ZIELONA
GÓRA
01.09.
0,07
0,18
0,12
02.09.
0,19
0,03
0,14
03.09.
0,19
0,03
0,14
04.09.
0,19
0,03
0,14
05.09.
0,19
0,03
0,14
06.09.
0,19
0,03
0,14
07.09.
0,19
0,03
0,14
08.09.
0,19
0,03
0,14
09.09.
0,34
0,28
0,17
10.09.
0,34
0,28
0,17
11.09.
0,34
0,28
0,17
12.09.
0,34
0,28
0,17
13.09.
0,34
0,28
0,17
14.09.
0,34
0,28
0,17
15.09.
0,34
0,28
0,17
16.09.
0,93
0,99
0,23
17.09.
0,93
0,99
0,23
18.09.
0,93
0,99
0,23
19.09.
0,93
0,99
0,23
20.09.
0,93
0,99
0,23
21.09.
0,93
0,99
0,23
22.09.
0,93
0,99
0,23
23.09.
0,40
0,32
0,21
24.09.
0,40
0,32
0,21
25.09.
0,40
0,32
0,21
26.09.
0,40
0,32
0,21
27.09.
0,40
0,32
0,21
28.09.
0,40
0,32
0,21
29.09.
0,40
0,32
0,21
30.09.
1,23
0,37
0,38

DANE POMIAROWE DLA PARAMETRU
BENZO(A)PIREN W PM 10
PAŹDZIERNIK 2019 (ng/m³)
DATA WSCHOWA ŻARY ZIELONA
GÓRA
01.10.
1,23
0,38
0,37
02.10.
1,23
0,38
0,37
03.10.
1,23
0,38
0,37
04.10.
1,23
0,38
0,37
05.10.
1,23
0,38
0,37
06.10.
1,23
0,38
0,37
07.10.
0,93
5,52
08.10.
0,93
0,5
5,52
09.10.
0,93
0,5
5,52
10.10.
0,93
0,5
5,52
11.10.
0,93
0,5
5,52
12.10.
0,93
0,5
5,52
13.10.
0,93
0,5
5,52
14.10.
0,8
0,41
1,24
15.10.
0,8
0,41
1,24
16.10.
0,8
0,41
1,24
17.10.
0,8
0,41
1,24
18.10.
0,8
0,41
1,24
19.10.
0,8
0,41
1,24
20.10.
0,8
0,41
1,24
21.10.
2,75
0,7
1,07
22.10.
2,75
0,7
1,07
23.10.
2,75
0,7
1,07
24.10.
2,75
0,7
1,07
25.10.
2,75
0,7
1,07
26.10.
2,75
0,7
1,07
27.10.
2,75
0,7
1,07
28.10.
4,05
1,78
7,58
29.10.
4,05
1,78
7,58
30.10.
4,05
1,78
7,58
31.10.
4,05
1,78
7,58

Dopuszczalna norma dla benzo(a)pirenu to 1ng/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 UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W 2019 ROKU
Burmistrz Miasta Żary, działając na podstawie przepisów zawartych w art. 37 ust. 1
pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) podaje
do publicznej wiadomości
• wykaz osób prawnych, osób fizycznych
oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym
udzielono pomocy publicznej w 2019 roku
1. Kałasznikow Anatol
2. Wentlant Piotr
3. Sinkiewicz Paweł
4. INDUSTRIAL CENTER 7 Spółka z o.o.
5. SZPITAL NA WYSPIE Sp. z o.o.
6. 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
7. GKN Armatura Sanitarna T.T.F. Kowhanko Spółka Jawna
8. DAMPOL MISZEWSKI Spółka Jawna
9. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Żarach
10. Jakubowscy Anna i Dariusz

11. Miszewski Damian
• wykaz osób, którym udzielono pomocy
publicznej w formie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku – na podstawie
ustawy
1. Kalicki Przemysław
2. Kalicki Wiesław
3. Rybiak Teresa
4. Sawiuk Alfred
5. Sokołowska Jadwiga
6. Szklarz Roman
7. Rybiak Michał
8. Śliwkiewicz Adam
9. Rybiak Małgorzata
10. Franczuk Franciszek
11. Kowal Beata
12. Kowal Ireneusz
13. Sawiuk Piotr
14. Nowak Piotr
15. Babula Władysław
16. Szkolnik Seweryn

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 2019 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 (tekst jedn.
Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 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.
Rozłożenia na raty:
• SZPITAL NA WYSPIE Sp. z o.o.
• 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
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• GKN Armatura Sanitarna T.T.F. Kowhanko Spółka Jawna
• DAMPOL MISZEWSKI Spółka Jawna
• Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemio-

logiczna w Żarach
• Jakubowscy Anna i Dariusz
• Miszewski Damian
• Budzyńska Halina i Zbigniew

ORGAN PODATKOWY W ROKU 2019
• rozłożył na raty zaległości podatkowe
Organ podatkowy rozłożył na raty zapłatę zaległości podatkowych 8 podatnikom
w łącznej kwocie 412.601,30 zł / należność
główna/, aby podatnicy zachowali płynność
finansową i w przyszłości mogli regularnie
opłacać swoje zobowiązania.
• dokonał zwrotu 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 udzielił pomocy publicznej w formie
zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 16 rolników w łącznej kwocie 10.704,15 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.
• zwolnił na podstawie obowiązujących
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 4 podatników na łączną kwotę
261.347,00 zł.

Wyjaśnienie przepisów prawa podatkowego:
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.
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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.
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,
- organ podatkowy ma obowiązek stosowania przepisów prawa.
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podatki 2020
Szanowni Państwo
• Przypominamy, o zbliżającym się terminie płatności podatków, tj.
do 15 marca 2020 r. - należy wpłacać I raty w zakresie podatków:
- od nieruchomości osoby fizyczne na indywidualne rachunki
bankowe podane w decyzjach 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 w kasie Urzędu Miejskiego w Żarach można dokonywać
kartą płatniczą bez ponoszenia dodatkowych kosztów w godzinach
pracy kasy:
Poniedziałek 8.30 – 14.30; wtorek – piątek 8.00 – 14.00 .
• Wpłaty można również dokonywać bez prowizji w agencji banku
PKO BP S.A przy ul. Moniuszki 38 w Żarach.
PODATKI:
Wszyscy współwłaściciele otrzymują decyzje podatkowe.
Z mocy obowiązującego prawa, każdy współwłaściciel nieruchomości,
również współmałżonek otrzymuje indywidualną, odrębną decyzję
ustalającą wysokość podatku od nieruchomości, podatku rolnego,
podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego.
Pomimo wysłania decyzji do wszystkich współwłaścicieli
nieruchomości i ich odbioru przez Państwa, zapłata podatku
wymagana jest jeden raz.
Ponadto wyodrębniono rachunek bankowy do dokonywania wpłat
z tyt. opłaty skarbowej:
95 10205402 0000 0402 0374 1675
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Konferencja – „Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach”
20 stycznia w Szkole Podstawowej nr 5
im. Polskich Noblistów w Żarach odbyła
się konferencja podsumowująca pierwszy etap projektu pn. „Lubuska Szkoła
ćwiczeń w Żarach szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów” umowy
o dofinansowanie Projektu POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18 w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki
i edukacji Działanie: Wysoka jakość systemu
oświaty.
W konferencji udział wzięli: Lubuski Kurator Oświaty- Ewa Rawa, Burmistrz Miasta
Żary -Danuta Madej, z-ca Burmistrza Miasta
Żary Olaf Napiórkowski, Wójt Gminy Lipinki
Łużyckie - Michał Morżak, Wójt Gminy Trzebiel Tomasz Sokołowski.
W konferencji ponadto uczestniczyli partnerzy projektu - pracownicy naukowi Uniwersytetu
im A. Mickiewicza w Poznaniu: prodziekan
Wydziału Matematyki i Informatyki UAM profesor dr hab. Jerzy Szymański, Kierownik Wydziałowego Centrum Dydaktyki Matematyki
i Informatyki, Pełnomocnik Dziekana WMiI
UAM ds. współpracy ze szkołami dr Edyta
Juskowiak, pracownik Zakładu Dydaktyki Języka Niemieckiego w Instytucie Filologii Germańskiej na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu dr Izabela Marciniak, pełnomocnik
dziekana ds. promocji Wydziału Matematyki
i Informatyki dr Izabela Bondecka-Krzykowska, pełnomocnik dziekana ds. koordynacji
wydarzeń na Wydziale Elżbieta Skrzypczak.
Nie zabrakło również partnerów: z Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze
- dyrektor Lidia Bugiera, konsultant Graży-

na Uhman oraz z Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej w Zielonej Górze- dyrektor
Marzena Szafińska-Chadała, z-ca dyrektora
p. Zubowicz.
CELEM PROJEKTU JEST: POPRAWA FUNKCJONOWANIA I ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA SYSTEMU WSPOMAGANIA SZKÓŁ
POPRZEZ WDROŻENIE MODELU SZKOŁY
ĆWICZEŃ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5
W ŻARACH W SIECI Z 9 SZKOŁAMI WE
WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI W LATACH
2019-2021.
100% DOFINANSOWANIA PROJEKTU
Z UE, MEN: 1.008.396,81 zł.
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PIĄTA EDYCJA KURSU „BEZPIECZNE ŻARY, BEZPIECZNA ŻARANKA, BEZPIECZNA UCZENNICA”
Już od dnia 9 marca 2020 roku Burmistrz
Miasta Żary Danuta Madej po raz piąty zaprasza mieszkanki na cieszący się dużym
zainteresowaniem kurs z samoobrony „Bezpieczne Żary, bezpieczna żaranka” i „Bezpieczne Żary, bezpieczna uczennica”. Kurs
będzie trwał do dnia 27 kwietnia 2020 r.
W tym czasie przewidziane są zajęcia praktyczne i teoretyczne.
Na zajęciach praktycznych uczestniczki poznają m.in. podstawowe elementy obrony, zachowanie podczas ataku, obronę
przed niebezpiecznymi urządzeniami. Na
zajęciach teoretycznych nauczą się m.in.
umiejętności udzielenia pierwszej pomocy

przedmedycznej. Przeprowadzone zostaną warsztaty przeciwdziałania przemocy,
agresji oraz uzależnieniom od alkoholu
i innych środków psychoaktywnych, podstawy zachowania asertywnego, trening przełamywania barier strachu. Z uczestniczkami
spotka się prawnik, od którego dowiedzą
się, gdzie i kiedy szukać pomocy prawnej
w przypadku ataku agresora, co to jest obrona konieczna i stan wyższej konieczności.
Realizatorem przedsięwzięcia jest miejscowa Straż Miejska wraz z Miejską Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Szczegółowe informacje: www.zary.pl „wydarzenia” i w zakładce „Straż Miejska”.
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żary, tu chcę żyć!!!
Szanowni Państwo
Miło nam poinformować, że zarys naszego projektu pn.: „Żary, tu chcę żyć!!!” został rekomendowany do II etapu naboru w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021. Mamy szansę na uzyskanie dofinansowania w kwocie od 3 do 10 mln
euro brutto.
Trwają prace nad przygotowaniem kompletnej propozycji projektu obejmującej Plan
Rozwoju Lokalnego oraz Plan Rozwoju Instytucjonalnego przy wsparciu indywidualnych
doradców eksperckich ze strony Związku Miast Polskich. W prace nad projektem włączona zostanie lokalna społeczność, co zapewnieni realne współdecydowanie o wizji
rozwoju miasta.
Projekt będzie przewidywać przedsięwzięcia zmierzające do poprawy sytuacji mieszkańców przede wszystkim w zakresie:
• ochrony środowiska (w tym efektywnej i czystej energii, zrównoważonego transportu),
• polityki społecznej (w tym ograniczenia ubóstwa, dostępności, polityki mieszkaniowej, innowacji społecznych, zatrudnienia, zdrowia, edukacji, partycypacji społecznej),
• wsparcia lokalnego rynku pracy i przedsiębiorczości.
W ramach projektu skupimy się również na podniesieniu poziomu kompetencji i jakości
świadczonych usług po to, by budować zaufanie mieszkańców do władz lokalnych.
Stworzenie nowej wizji miasta jest nie tylko szansą na uzyskanie dofinansowania, ale
również szansą na wypracowanie wspólnie z mieszkańcami nowej ścieżki rozwoju Żar.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żarach, w dniu 12.02.2020 r. odbyły się rozmowy
o współpracy instytucjonalnej z przedstawicielami miejskich jednostek organizacyjnych.
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Sport i Rekreacja
MOSRiW
ŻARY, ul. Telemanna 1
tel. 68 470 28 70
www.mosriw.zary.pl

Ferie w MOSRiW
Ferie w MOSRiW pod tytułem „GRY I ZABAWY NA POWIETRZU” organizowane były na
Kompleksie Basenowym przy ul. Źródlanej.
Na pływalni odbyły się zajęcia pt. „FERIE NA
WODNIKU BEZ NUDY”. Zadania dofinansowane były przez MKRPA.
Zajęcia w czasie ferii przeprowadzane były
w każdy dzień roboczy w godz. od 12 do 14.
W zajęciach brały udział dzieci i młodzież
przebywająca w czasie przerwy szkolnej
w Żarach.
Zajęcia rekreacyjno – sportowe był dostosowany przede wszystkim do wieku i umiejętności uczestników.
Przeprowadzono szkolenia z udzielania
pierwszej pomocy, ratownictwa medycznego, które przeprowadzono na fantomach,
sprzęcie AED, desce z szyną Kramera zakupionych ze środków MKRPA.
Animatorzy pokazywali i nauczali, jak współdziałać w grupie, organizować i przeprowadzać gry i zabawy, robić podziały na drużyny
zgodnie z zasadami fair-play.
Dwa razy w czasie ferii przeprowadzono egzaminy na kartę pływacką oraz żółty czepek.
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Inwestycje i finanse w Żarach
formatyczną. Przy drogach powstały ciągi pieszo-rowerowe. Ta inwestycja zdobyła również
dotację z RPO Lubuskie 2020. Koszt około
10 mln, dofinansowanie 85%.

Podsumowując miniony rok. Czy był on
rokiem udanym dla żarskich inwestycji?
Co udało się zakończyć a co jest kontynuowane?
- Rok 2019 to kolejny dobry czas dla naszego
miasta. Konsekwentnie realizowaliśmy zaplanowane działania inwestycyjne, które miały
dofinansowanie zewnętrzne. Zakończona
została bardzo ważna inwestycja w ramach
projektu Żarski Park Kultury i Nauki. Było to
przedsięwzięcie, w ramach którego wykonano nową elewację biblioteki, salę projekcyjna
3D, muszlę koncertową przy ul. Wrocławskiej
oraz ścieżkę edukacyjną. Na obszarze między
Biblioteką a Żarskim Domem Kultury pojawiło
się nowe oświetlenie, monitoring oraz ścieżki.
Poza tym przy muzeum miejskim utwardzono
teren wykorzystując kostkę granitową, powstała ścieżka edukacji historycznej. Projekt
ten kosztował ponad 2 mln zł, 85% tej kwoty
to dofinansowanie z RPO Lubuskie 2020.
Poza tym na terenie strefy przemysłowej
Lotnisko wybudowane zostały dwie drogi
wraz z pełną infrastrukturą obejmującą kanalizację, wodociąg, oświetlenie, sieć telein-

Trwa także przebudowa II części ul. Zielonogórskiej. Podstawowy problem, który niwelujemy to fatalny stan kanalizacji deszczowo-sanitarnej i zalewanie terenów w pobliży
marketu Aldi przy intensywniejszych opadach. Oprócz tego ważna jest także przebudowa ronda przy Placu Konstytucji 3 Maja. Aby
samochody nie blokowały ronda powstaną
dwa bajpasy umożliwiające wyjazd z Al. Jana
Pawła II w kierunku Zielonej Góry oraz wyjazd
z ul. Podchorążych w kierunku Al. Jana Pawła
II. Poprawi to płynność ruchu na rondzie oraz
bezpieczeństwo. Drugie rondo powstanie
przy sklepie Iglak. Będzie także nowe oświetlenie oraz ścieżka pieszo-rowerowa. Inwestycja
otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 4 mln złotych z programu rządowego
Fundusz Dróg Samorządowych.
Kolejne ważne przedsięwzięcie doskonalące
infrastrukturę stadionu Syrena to budowa
parkingu dla kamperów. Projekt zrealizowany w ramach programu Polska-Saksonia przy
współudziale naszego partnera z Niemiec.
Koszt to około 1,6 mln zł, dofinansowanie 85%
ze środków transgranicznych. Ta inwestycja
objęła budowę dalszej części drogi na stadionie wraz z małym rondem. Powstało oświetlenie, kanalizacja deszczowo-sanitarna, parking
dla kamperów wraz z wiatą rekreacyjną i budynkiem socjalnym z toaletami do korzystania
przez mieszkańców. Oprócz tego przygotowane zostało pole kempingowe.
Oddaliśmy do użytku wieżę wartowniczą
przy ul. Osadników Wojskowych. Mniejszy
projekt, ale bardzo ważny historycznie. Wieża
została zabezpieczona. Pojawiły się nowe kraty w oknach oraz drzwi. Wnętrze oczyszczono,
a w nim zainstalowano konstrukcję drewnia-
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Rozmowa z Danutą Madej
ną i wystawę przedstawiająca życie miasta
w okresie średniowiecza. Inwestycja kosztowała około 200 tys. złotych i także została dofinansowana w 85% z programu Polska-Saksonia.

mentacyjnym do kolejnej perspektywy finansowej UE. Zadłużenie miasta utrzymujemy na
bezpiecznym i stabilnym poziomie – 27,3%
planowanych dochodów na 2020 r.

Trwa jeszcze realizacja projektu komunikacyjnego w ramach żarsko-żagańskiego obszaru
funkcjonalnego. Wymieniane są wiaty przystankowe. Na terenie naszego miasta będzie
ich 26. Przy części z nich powstaną miejsca
przeznaczone dla rowerów. Oprócz tego na
8 wiatach będzie elektroniczna informacja dla
pasażerów. Projekt ten również jest w 85% dofinansowany z RPO Lubuskie 2020.

A z czego trzeba było zrezygnować planując budżet lub odłożyć w czasie? Czy są
takie zadania?
- W roku 2020 zawieszamy dotację na remont
zabytków w kwocie 500 tys. złotych. Mogły
z niej korzystać osoby fizyczne, wspólnoty
mieszkaniowe. Poza tym zmniejszyliśmy dotacje dla straży, szpitali, policji. Będzie jednocześnie mniej inwestycji na terenie placówek
oświatowych. Ograniczymy się tylko do tych
najważniejszych i niezbędnych.

Wszyscy widzimy zmiany zachodzące w drugiej części parku przy Al. Jana Pawła II. Jest
to największa inwestycja obejmująca rewitalizację parku wraz z odtworzeniem domku winnego, stawu, tras spacerowych, remontem
Błękitnej Bramy. Nowe nasadzenia drzew,
bylin krzewów. W jednym ze skrzydeł folwarku powstaje Centrum Wsparcia Społecznego.
Będzie tam sala o powierzchni 300 m2 wraz
z zapleczem gastronomicznym i socjalnym.
Koszt tej inwestycji to około 10 mln złotych,
z tego 85% dofinansowanie z RPO Lubuskie
2020. Planowany termin zakończenia to kwiecień 2020.
Rok 2020 - budżet uchwalony przez Radę
Miejską. Jaki to będzie rok dla miasta pod
względem finansowym? Co można o nim
powiedzieć?
- Ze względu na zmiany podatkowe w naszym
kraju, wzrost kosztów utrzymania placówek
oświatowych oraz wpływ środków zewnętrznych z dużym opóźnieniem, będzie to rok
trudniejszy, ale przygotowując budżet dostosowaliśmy go do kolejnych wyzwań. Planowane dochody to ponad 204 mln złotych.
Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne, to
kwota ponad 33 mln złotych. Zwalniamy trochę tempo inwestycyjne, ale jednocześnie
przygotowujemy się pod względem doku-

Miasto przejęło żarski zamek. Co dalej?
Czy będą środki z zewnątrz? Ile to może
kosztować? Ile to może potrwać?
- W budżecie tegorocznym zaplanowana jest
kwota 250 tys. zł na: monitoring, oświetlenie,
zamknięcie nielegalnych wejść do piwnic,
oczyszczenie fosy. Zabezpieczenie obiektu po
pożarze, przygotowanie całego projektu renowacji zamku, to osobna kwestia. W tym roku
chcemy ogłosić konkurs na koncepcję i wybrać
wykonawcę projektu. Trzeba zdawać sobie
sprawę, że opracowanie projektu remontu dla
takiego zabytku, jakim jest żarski zamek, może
potrwać około dwóch lat, a wykonanie to kilkanaście lat. Znawcy tematu z biur projektowych, które zajmują się takimi opracowaniami
mówią, że projekt byłby podzielony na kilkanaście etapów prac. Na każdy z nich będziemy się starać pozyskać pieniądze zewnętrzne.
W czasie ubiegłorocznej debaty przedstawicielka biura architektonicznego podała szacunkową kwotę remontu – 30 mln złotych.
Oprócz tego, w każdym kolejnym budżecie
miasta trzeba będzie zagwarantować pewną
kwotę naszego udziału własnego przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych, ale też na
przeprowadzenie konkretnych prac remontowych zgodnie z założonym harmonogramem.
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Miejska Biblioteka Publiczna
ŻARY, ul. Wrocławska 11
tel. 68 374 37 36
www.mbp.zary.pl
email:mbpzary@wp.pl

ferie w bibliotece
Tegoroczne ferie przebiegały pod hasłem „Kosmiczne hece w Bibliotece”. Jak co roku
wiele się działo. Były gry, zajęcia w Pracowni Multimedialnej, występy, czytanie książek,
malowanie, wycieczki i oglądanie filmów 3D. Wrażenia niezapomniane. Radość dzieci bezcenna. Dziękujemy wszystkim uczestnikom zajęć za zaangażowanie i… widzimy się za rok.

spotkania w ramach dkk
12 i 17 lutego odbyły się 2 spotkania w ramach DKK. Zajęcia z uczniami klasy I b ze
Szkoły Podstawowej nr 5 nosiły tytuł ,,Recepta na miłość” i dotyczyły zbliżających się
walentynek. Spotkanie z wychowankami Miejskiego Przedszkola nr 2 w Żarach związane
było z obchodami Dnia Kota.
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Żarski Dom Kultury
ŻARY, ul. Wrocławska 7
tel. 68 374 24 13
www.dkzary.pl
email:sekretariat@dkzary.pl

tańcowanie myśli

walentynkowy bal maskowy
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koncert noworoczny

Nowe sekcje w ŻDK filia „Kunice”
W Żarskim Domu Kultury filia „Kunice” rozpoczęły działalność nowe sekcje:
•
•

Sekcja gry na perkusji - spotkania we
wtorki od godz. 16:30,
„My Kuniczanie” - grupa aktywnych
mieszkańców Kunic, spotkania w środy od godz. 16:00.

Serdecznie zapraszamy!
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Polsko-niemieckie porozumienie o współpracy - 4 lutego 2020 r., Weisswasser
Dyrektor Żarskiego Domu Kultury Roman Krzywotulski podpisał umowę o współpracy
pomiędzy Klubem Seniora z Weisswasser i Uniwersytetem Trzeciego Wieku Żarskiego
Domu Kultury.
Obie strony ustaliły plan wspólnych spotkań na rok 2020 ze szczególnym uwzględnieniem projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów
Interreg Polska-Saksonia 2014-2022.

Miejska Rada Seniorów
zaprasza na spotkanie otwarte pod hasłem
POGODNY I SZCZĘŚLIWY SENIOR
18.03.2020 r. - sala konferencyjna Ratusza, godz. 15.00
Spotkanie poprowadzi Lucyna Hoffmann-Czyżyk
dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych Powiatu Żarskiego.
W programie występ zespołu wokalnego ZŁOTY WIEK.
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Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego
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ŻARY, pl. K. S. Wyszyńskiego 2
tel. 68 363 83 70
www.muzeumzary.pl
email:muzeum@zary.pl
IN MEMORIAM

Jacek Jakubiak urodził się w Żarach 24 sierpnia 1961 roku. Był absolwentem żarskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa.
W młodości postanowił związać się z mundurem żołnierza Wojska Polskiego.
Naukę rzemiosła wojskowego rozpoczął jako
podchorąży w toruńskiej Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii. Po zdobyciu
pierwszego stopnia oficerskiego rozpoczął służbę w żarskich oddziałach artylerii 11. Dywizji Kawalerii Pancernej. W kolejnych latach związany
był z 42. Pułkiem Zmechanizowanym i 11. Brygadą Zmechanizowaną. W trakcie służby ukończył studia w Akademii Obrony Narodowej.
W służbie Rzeczypospolitej awansowany był do
stopnia majora Wojska Polskiego. Po okresie
dużych zmian strukturalnych w Siłach Zbrojnych RP zdecydował się na przejście do rezerwy
i rozpoczęcie nowego etapu życia i aktywności
zawodowej.
Jacek Jakubiak był także znawcą historii, zwłaszcza wojskowej. Swoje pasje historyczne postanowił związać z pracą w muzealnictwie. Jako

długoletni dyrektor Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu był twórcą nowej odsłony tej
placówki, tworzył ekspozycję stałą, organizował spektakularne obchody kolejnych rocznic
„Wielkiej Ucieczki” i pamiętne rekonstrukcje.
Wielokrotnie gościł żołnierzy RAF-u wraz z honorowymi uczestnikami, generałem Clarkiem
i Wajsmanem.
Zdobywał także wiedzę przydatną do prowadzenia żagańskiej placówki. Ukończył m. in.
Specjalistyczne studia z zakresu muzealnictwa
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dzielił się chętnie swoją wiedzą w zakresie wojskowych rozdziałów historii lokalnej, publikował artykuły na
łamach „Kroniki Ziemi Żarskiej”, „Zeszytów Żagańskich” i Nowego Głosu Kawalerii Pancernej.
Doświadczenie zdobyte w Żaganiu umiejętnie
wykorzystywał w rodzimych Żarach, kiedy blisko 8 lat temu zmierzył się z nowym wyzwaniem. Od Gabinetu Historii Miasta rozpoczął
tworzenie nowej placówki - Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego, które budował od podstaw.
Był jego dyrektorem do swoich ostatnich dni.
Ta wspaniała placówka stała się jego „opus magnum”. Budując z pasją środowisko historyków
lokalnych, regionalistów, dokumentował dumną przeszłość miasta.
Nie zapomniał także o militarnych wątkach historii miasta. Efektem tego były nowe muzealne
ekspozycje, rekonstrukcje historyczno-militarne, konferencje popularno-naukowe, akcje
popularyzatorskie i liczne artykuły oraz album
„Szkice i obrazy z dziejów 42. Pułku Zmechanizowanego”. Jacek Jakubiak pełnił także wiele
funkcji społecznych, był m.in. sekretarzem zarządu Stowarzyszenia 42 PZ i 11 BZ oraz członkiem władz Lubuskiego Oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich.
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FERIE ZIMOWE W MUZEUM
Podczas tegorocznych ferii zimowych Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego zorganizowało tematyczne zajęcia dla dzieci i młodzieży przybyłych indywidualnie oraz dla grup
zorganizowanych. Uczestnicy zajęć wzięli udział m.in. w zajęciach dotyczących historii kalendarzy, dawnych zawodów i zwyczajów. Dzieci, które w czasie ferii odwiedziły Muzeum,
chętnie brały udział w przygotowanych grach, zabawach i zajęciach plastycznych, obejrzały film „Spacerem po Żarach”, zwiedziły muzealną ekspozycję, a największym zainteresowaniem cieszyła się makieta Żar i dawny sprzęt gospodarstwa domowego z działu
etnografii. Muzeum odwiedziły m.in. półkolonia z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach,
5-latki i 6-latki z Miejskiego Przedszkola nr 3 im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Żarach, oraz grupa wychowanków ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. J. Korczaka w Żaganiu.

spotkanie autorskie
15 lutego w Sali Konferencyjnej żarskiego
Muzeum odbyło się spotkanie autorskie
z dr. Wiktorem Krajniakiem i promocja jego
najnowszej książki „Dzieje energetyki wodnej
w dorzeczu Bobru”. W trakcie spotkania autor zapoznał słuchaczy ze zmieniającymi się
na przestrzeni wieków warunkami wykorzystania rzeki Bobru przez lokalną społeczność
oraz pozwolił zrozumieć ewolucję energetyki
wodnej od młynów wodnych, po współczesne
elektrownie wodne. Książkę można zakupić
w Muzeum w cenie 40 zł.
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Otwarcie wystawy czasowej „Naczynia ceramiczne w zbiorach Muzeum Pogranicza
Śląsko-Łużyckiego w Żarach”

Konkurs Historyczny „polacy na frontach II wojny światowej”
19 lutego uczniowie ze szkół z powiatu żarskiego sprawdzili swoją wiedzę w Konkursie
Wiedzy Historycznej pt. „Polacy na frontach
II wojny światowej”.
Do konkursu zgłosiły się szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Fryderyka Chopina w Żarach (SP1), Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka (SP2), Szkoła Podstawowa
nr 8 im. Bolesława Chrobrego w Żarach (SP8),
Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Żarach (SP3), Katolicka
Szkoła Podstawowa w Żarach (KSP), Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Żarach (KLO),

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Górzynie (SP Górzyn), Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubsku (SP2 Lubsko), Zespół Szkół
Ekonomicznych w Żarach (ZSE), oraz Zespół
Szkół Technicznych w Lubsku (ZST Lubsko).
I miejsce zajął Paweł Grześkowiak (SP8),
II miejsce zdobył Wiktor Klój (KLO), zaś
III miejsce wywalczyli ex aequo Estera Zając
(ZST Lubsko) i Filip Wielgosz (KLO). Zwycięzcy i wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni
dyplomami i upominkami ufundowanymi
przez Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach.
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Kino Pionier
ŻARY, ul. Podchorążych 30
tel. 68 374 01 03
www.kino-zary.pl
email:kino@kino-zary.pl

1-2 MARCA
14.00, 16.00 Sonic. Szybki jak
błyskawica
18.00 Dżentelmeni
20.15 Bad Boy
3 MARCA
15.00 Sonic. Szybki jak
błyskawica
16.45 Dżentelmeni
19.00 DKF - Sokół z masłem
orzechowym
21.00 Bad Boy
4-5 MARCA
14.00, 16.00 Sonic. Szybki jak
błyskawica
18.00 Dżentelmeni
20.15 Bad Boy
6-9 MARCA
14.00, 16.00 Sonic. Szybki jak
błyskawica
18.00 Sala samobójców. Hejter
20.15 365 dni
10 MARCA
15.00 Sonic. Szybki jak
błyskawica
16.45 Sala samobójców. Hejter
19.00 DKF - Marianne
i Leonard: Słowa miłości
21.00 365 dni

19.00 DKF - Kłamstewko
21.00 Sala samobójców. Hejter
18-19 MARCA
14.00, 16.00 Turu. W pogoni
za sławą
18.00 Sala samobójców. Hejter
20.15 W lesie dziś nie zaśnie nikt

11 MARCA
15.00 Sonic. Szybki jak
błyskawica
17.00 FKS - Sybilla
19.00 Sala samobójców. Hejter
21.15 365 dni
12 MARCA
14.00, 16.00 Sonic. Szybki jak
błyskawica
18.00 Sala samobójców. Hejter
20.15 365 dni
13-16 MARCA
14.00, 16.00 Turu. W pogoni
za sławą
18.00 Sala samobójców. Hejter
20.15 W lesie dziś nie zaśnie nikt
17 MARCA
15.00 Turu. W pogoni za sławą
17.00 W lesie dziś nie zaśnie nikt

20-23 MARCA
14.00, 16.00 Naprzód
18.00 Swingersi
20.00 Ciche miejsce 2
24 MARCA
15.00 Naprzód
17.00 Swingersi
19.00 DKF - Ojciec
21.00 Ciche miejsce 2
25-26 MARCA
14.00, 16.00 Naprzód
18.00 Swingersi
20.00 Ciche miejsce 2
27-30 MARCA
14.00, 16.00, 18.00 Mulan
20.00 Ciche miejsce 2
31 MARCA
15.00, 17.00 Mulan
19.00 DKF - Psychobitch
21.00 Ciche miejsce 2
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