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Wstęp
Vorwort
Introduction

Miasta Żary i Żagań oraz otaczające je gminy wiejskie Żary i Żagań
stanowią jądro dwóch powiatów żarskiego i żagańskiego. Blisko
50% ludności obu powiatów zamieszkuje te 4 gminy. Rynki obu
miast oddalone są zaledwie o 13km. Dlatego 4 gminy dla poprawy wzajemnej współpracy i poszukiwania nowych dróg rozwoju
postanowiły utworzyć Żarsko- Żagański Obszar Funkcjonalny,
w skrócie ŻŻOF.
Die Städte Żary und Żagań sowie ihre umliegenden Dörfer bilden
den Kern der beiden Bezirke. In diesen vier Gemeinden leben fast
50% der Bevölkerung beider Bezirke. Die Märkte der beiden Städte sind nur 13 km voneinander entfernt. Daher beschlossen vier
Gemeinden zur Verbesserung der gegenseitigen Zusammenarbeit
und zwecks Suche nach neuen Entwicklungswegen, das Funktionsgebiet von Żary und Żagań zu gründen.
The towns of Żary and Żagań as well as the rural communes (gminas) constitute a heart of two Żary and Żagań counties (poviats).
Nearly 50% of the population of these two counties inhabits these 4 communes. The markets of both towns are only 13km away.
Therefore, these four communes in order to improve mutual cooperation and find the new paths for the further development
have decided to create the Żary-Żagań Functional Area, in an abbreviated form the ŻŻFA.

Miasta Żary i Żagań powstały w średniowieczu na trakcie
solnym, zwanym też niskim,
wiodącym z Lipska/ Halle do Wrocławia i Wielkopolski. Dzisiaj osią współpracy tych miast jest droga krajowa
nr 12 ciągnąca się przez Polskę z zachodu na wschód, od granicy z Niemcami w
kierunku Ukrainy. Bieg tej drogi ustalony
został jeszcze w średniowieczu. Uzupełnieniem są połączenia północ - południe tj. droga krajowa nr 27 Zielona
Góra – Żary i drogi wojewódzkie nr 295
i 296.
Współczesnym traktem handlowym
są autostrady i drogi szybkiego ruchu.
Opodal Żar i Żagania biegnie autostrada
A-18 (droga krajowa nr 18), mająca międzynarodową nazwę E-36, która łączy
Berlin z Wrocławiem, Śląskiem i Krakowem. Jest ona dzisiaj osią gospodarczej
współpracy ze światem całego tego mikroregionu.
Uzupełnieniem dróg kołowych jest linia
kolejowa nr 14 Berlin – Wrocław i linie
Węgliniec – Żary i Żagań - Głogów. Cała
ta infrastruktura sprawia, że prowadzenie tutaj działalności gospodarczej ma
swoje racjonalne i ekonomicznie uzasadnione przesłanki.

Die Städte Żary und Żagań wurden im Mittelalter auf einem Salzweg gebaut, der auch als Niederweg bekannt ist. Er führte von Leipzig/Halle
nach Breslau und Großpolen führen. Heute
ist die Achse der Zusammenarbeit zwischen
diesen Städten die Landstraße Nr. 12, die
sich von Westen nach Osten durch Polen
erstreckt, genauer gesagt von der Grenze
zu Deutschland in Richtung Ukraine. Der
Verlauf dieses Weges wurde noch im Mittelalter festgelegt. Seine Ergänzung ist als
Nord-Süd-Verbindungen die Landstraße Nr.
27 zwischen Grünberg und Żary sowie die
Provinzstraßen Nr. 295 und 296.
Moderne Handelswege sind heutzutage
die Autobahnen und Schnellstraßen. In der
Nähe von Żary und Żagań ist das die Autobahn A-18 (Landstraße Nr. 18) mit dem
internationalen Namen E-36, die Berlin mit
Breslau, Schlesien und Krakau verbindet. Sie
ist heute die Achse der wirtschaftlichen Zusammenarbeit der Welt mit der gesamten
Mikroregion.
Eine Ergänzung der Wege ist die Eisenbahn
Nr. 14 zwischen Berlin und Breslau, sowie
den Linien Kohlfurt - Żary und Żagań - Glogau. Diese Infrastruktur bietet die rationellen und wirtschaftlichen Voraussetzungen
für den hier ansässigen Handel.

The towns of Żary and Żagań
were established in the Middle
Ages on the salt route, also called the Low
Route that lead from Lipsk/Halle to Wroclaw and Wielkopolska. Today, an axis of
cooperation of these towns constitutes the
national road no. 12 that runs across Poland
from the west to the east, from a border
with Germany in the direction of Poland. A
course of this road was determined already
in the Middle Ages. It is complemented by
the north – south connections, i.e. the national road np. 27 Zielona Góra – Żary and
the provincial roads no. 295 and no. 296.
A function of the contemporary trade route is fulfilled by the motorways and the
expressways. Nearby Żary and Żagań runs
the A-18 motorway (national road no. 18)
that has an international name E-36 that
Berlin with Wroclaw, Silesia and Cracow.
Nowadays it is an axle of the worldwide
economic cooperation of this entire microregion.
The roads for motor vehicles are complemented by a railway line no. 14 Berlin
– Wroclaw and the Węgliniec – Żary and
Żagań – Głogów railway lines. This entire
infrastructure makes that there are reasonable and economic reasons for conducting
here an economic activity.
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Struktura gospodarcza
Wirtschaftsstruktur
Economic Structure

Tereny powiatu żarskiego i żagańskiego w blisko 50%
pokryte są lasami. Dodatkowo na południe od miast
rozciągają się duże przestrzenie Borów Dolnośląskich.
Stanowi to bardzo dobre miejsce dla rozwoju przemysłu
drzewnego.
Die Bezirksgebiete von Żary und Żagań sind fast zu 50%
mit Wäldern bedeckt. Darüber hinaus erstrecken sich weite
Teile der Niederschlesischen Wälder im Süden dieser Städte. Es ist also ein sehr guter Ort für die Entwicklung von
Holzindustrie.
The areas of Żary and Żagań counties are almost in 50%
covered with the forests. Moreover, the large spaces of the
Tucholskie Forests outstretch to the south of the towns. It
is a very favourable site for developing the wood industry.

W okolicach miast występują duże zasoby glin, żwirów,
piasków szklarskich, a także węgla brunatnego. Przez ostatnie stulecie oraz
obecnie mają one istotny wpływ na
strukturę gospodarki lokalnej. Przemysł
szklarski oraz materiałów budowlanych
są ważnymi branżami w regionie.
Wyrosłymi z tradycji historycznej jest
także przemysł włókienniczy, dzisiaj
odgrywający coraz już mniejszą rolę.
Obecnie silne wzrosty notowane są
w przemyśle tworzyw sztucznych,
a także szeroko opisanej branży części
i podzespołów samochodowych. Ważnym kierunkiem rozwoju gospodarki
obu powiatów jest też branża metalowa. Miasta średnie, jakim są Żary
i Żagań oraz najbliższe ich okolice są
motorami swoich powiatów, wzajemnie się uzupełniają tworząc wspólny
rynek pracy. Oba miasta posiadają pełną infrastrukturę społeczną, dużą sieć
urozmaiconych szkół średnich, dobre
wsparcie dla biznesu, spore zasoby ludności. Wszystko to sprawia, że warto
tutaj prowadzić działalność produkcyjną i usługową.

6

In der Nähe der Städte gibt es
große Ressourcen von Ton, Kies,
Glassand und Braunkohle. Im Laufe der
letzten Jahrhunderte bis jetzt hatten und
haben einen bedeutenden Einfluss auf die
Struktur der lokalen Wirtschaft. Die Glasindustrie und Industrie für Baumaterialien
sind wichtige Branchen in dieser Region.
Die Textilindustrie, die heute eine abnehmende Rolle spielt, ist aus der historischen
Tradition entstanden. Gegenwärtig sind ein
starkes Anwachsen der Kunststoffindustrie sowie der viel beschriebenen Industrie
von Automobilteilen und Baumaterialien
zu verzeichnen. Ein wichtiger Bereich der
wirtschaftlichen Entwicklung beider Länder
ist die Metallindustrie. Mittelgroße Städte
wie Żary und Żagań, sowie ihre unmittelbare Nachbarschaft sind die Motoren ihrer
Bezirke, die sich gegenseitig ergänzen und
einen gemeinsamen Arbeitsmarkt schaffen. Beide Städte verfügen über eine vollständige soziale Infrastruktur, ein großes
Netzwerk verschiedener weiterführender
Schulen, eine gute Unterstützung durch
Unternehmen und große Bevölkerungsressourcen. Alldies machen Produktion und
Service hier lohnend.

The large resources of the clays,
gravels, glass sand, as well as
brown coal occur in the neighbourhoods
of the towns. Throughout the last century
and nowadays they have had a significant
impact on the structure of the local economy. The glass industry and the construction materials industry are the important
branches in this region.
From the historical tradition has also
evolved the textile industry that today
plays a smaller and smaller role. Now, the
significant growths are noted in respect of
the plastics industry, as well as a broadly
described industry of the vehicle parts and
subassemblies. The metal industry constitutes a major direction of the economy
development, too. The middle size towns
such as Żary and Żagań and their immediate surroundings are the drivers of their
counties, they complement each other
creating a common labour market. Both
towns have a full social infrastructure, a
great network of the diversified secondary
schools, a good support for business and
significant human resources. All this makes worth conducting you manufacturing
and service activity over here.
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Łącznie w obu powiatach mieszka
blisko 180 tys. osób. W 4 gminach
będących jądrem tych powiatów
mieszka prawie połowa mieszkańców
obu powiatów.
Insgesamt leben fast 180.000 Menschen in den beiden Bezirken. In den
vier Kern-Gemeinden lebt fast die
Hälfte der Einwohner der beiden
Bezirke.
In total in both counties lives nearly
180 thousand people. Four communes that are the heart of these
counties are inhabited by almost
a half of the inhabitants of these
counties.

/

Rynek pracy
Arbeitsmarkt
Labour Market

Odległość pomiędzy centrami
miasta Żar i Żagania wynosi
13 km. Miasta wzajemnie się przenikają i uzupełniają. Po Gorzowie i Zielonej
Górze jest to trzecie największe skupisko ludności w województwie lubuskim. Następuje rozpływanie się miast,
tj. ludność z miast emigruje do gmin je
otaczających, jednak odległość dojazdu
do pracy zwykle nie jest większa niż 1520 km.
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Die Entfernung zwischen den
Marktstädten Żary und Żagań
beträgt 13 km. Die beiden Städte überschneiden und ergänzen sich. Nach Landsberg und Grünberg ist dies das drittgrößte
Bevölkerungszentrum in der Woiwodschaft
Lebus. Die Städte verlieren an Einwohnern,
die von den Städten in die umgebenden
Ortschaften abwandern, aber die Entfernung zur Arbeit ist in der Regel nicht größer
als 15 bis 20 km.

A distance between the markets
of the towns of Żary and Żagań
is of 13 km. The towns permeate and complement with each other. After Gorzów and
Zielona Góra it is the third largest concentration of the population in the Lubuskie
Province. It takes place a floating of the
towns, i.e. an urban population emigrates
to the surrounding counties, but usually
a distance of the work access is no longer
than 15-20 km.
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Zatrudnienie

Gmina miejska Żagań

Gmina wiejska Żagań

Gmina miejska Żary

Gmina wiejska Żary

Ordnungszahl
No.

Beschäftigung / Employment
(Anzahl der Angestellten / A quantity
of employees)

Stadtgemeinde Żagań / Urban commune Żagań
(Die Anzahl der Unternehmen / The number
of companies)

Landsgemeinde Żagań / Rural commune Żagań
(Die Anzahl der Unternehmen / The number of
companies)

Stadtgemeinde Żary / Urban commune Żary
(Die Anzahl der Unternehmen / The number
of companies)

Landsgemeinde Żary / Rural commune Żary
(Die Anzahl der Unternehmen / The number
of companies)

1

0-9

2966

539

4170

936

2

10-49

93

16

152

27

3

50-249

20

2

33

3

4

250-999

-

-

7

-

5

Pow.1000

-

-

2

-

6

Ogółem

3079

577

4363

966

Lp.

(liczba pracowników)

(liczba firm)

Über 1000 / Above 1000

Insgesamt / Altogether

(liczba firm)

(liczba firm)

(liczba firm)

Podmioty gospodarcze wg klas wielkości (liczba zatrudnionych). Dane GUS za III kw. 2017r.
Unternehmen nach Grösse (Anzahl der Beschäftigten). Daten des Statistischen Zentralamtes für das dritte Quartal 2017.
Economic entities according to their size classes (number of employees), Data of the Central Statistical Office for the 3rd quarter of 2017.
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Lp.

Ordnungszahl
No.

Miasto Żary

Żary – Gmina Wiejska

Miasto Żagań

Żagań – Gmina Wiejska

Stadt Żary/ City Żary

Landsgemeinde Żary/ Rural commune Żary

Stadt Żagań/ City Żary

Landsgemeinde Żagań / Rural commune Żagań

1

Populacja

38048

12391

26188

7295

2

Powierzchnia

33,49 km2

294,43 km2

40,38 km2

281,11 km2

1166 osób / km2

41 osób/ km2

660 osób / km2

25 osób / km2

425

153

531

178

Danuta Madej

Leszek Mrożek

Daniel Marchewka

Tomasz Niesłuchowski

3

4

5

Bevölkerung / Population

Fläche/ Surface area

Gęstość zaludnienia

Bevölkerungsdichte / Population
density

Liczba bezrobotnych

Zahl der Arbeitslosen / A number
of unemployed

Burmistrz / Wójt

Bürgermeister / Mayor/Commune head

Łączna powierzchnia ŻŻOF – 649, 41 km2

•

w powiecie żarskim : 2121 osób, stopa bezrobocia - 6,0 %

Razem liczba mieszkańców – ŻŻOF - 83 922

•

w powiecie żagańskim : 2398 osób, stopa bezrobocia – 10,8%

(Gesamtfläche Funktionsgebiet von Żary und Żagań / Total surface area of the ŻŻFA)
(Gesamtzahl der Einwohner insgesamt / Total number of inhabitants of the ŻŻFA)

Razem powiaty żarski i żagański – liczba mieszkańców - 178 416 (31.12.2016r.)

im Landkreis Żary - 2121 Personen, Arbeitslosenquote - 6,0% / in county of Żary: 2121
persons, unemployment ration - 6,0%
im Landkreis Sogan - 2398 Personen, Arbeitslosenquote - 10,8% / in county of Żagań:
2398 persons, unemployment ration - 10,8%

(Bezirke Żary und Żagań insgesamt - Einwohnerzahl / In total Żary and Żagań counties – a number of
inhabitants)

Przeciętna płaca - ok. 4000 zł

Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia ( 31.12.2017r.)

Przeciętna płaca w Polsce - 4589 zł ( GUS za 2017r.)

(Arbeitslosenzahl und Arbeitslosenquote / A number of unemployed and an unemployment ratio)

Durchschnittslohn / Average remuneration
Durchschnittslohn in Polen/ Average remuneration in Poland
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Żary

Miasto Twoich Inwestycji
Die Stadt Ihrer Investitionen
The Town of Your Investments

Żary jako największe miasto
Łużyc na wschód od granicznej Nysy Łużyckiej określane są mianem
Stolicy Polskich Łużyc. Miasto może pochwalić się licznymi zabytkami kultury
sakralnej i świeckiej charakterystycznej
dla tej części Łużyc. Powstałe na przestrzeni wieków, zachowane do naszych
czasów i sukcesywnie odrestaurowywane podnoszą estetykę i atrakcyjność
miasta.
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Żary als die größte Stadt im
östlich des Grenzflusses Neiße
gelegenen Teil der Lausitz wird die Hauptstadt des polnischen Teils von Lausitz genannt. Die Stadt verfügt über zahlreiche sakrale und säkulare Sehenswürdigkeiten der
sakralen und weltlichen Kultur, die für diesen Teil von Lausitz charakteristisch sind.
Im Laufe der Jahrhunderte entstanden, in
unserer Zeit erhalten und permanent restauriert, steigern sie die Ästhetik und Attraktivität dieser Stadt.

Zachowany średniowieczny układ urbanistyczny uzupełniony nowoczesną architekturą sprawia, że miasto jest warte
odwiedzenia przez turystów i wygodne
dla mieszkańców.

Das gut erhaltene mittelalterliche Stadtbild,
das durch moderne Architektur ergänzt
wird, macht die Stadt interessant für Touristen und bequem für die Bewohner.

Dzisiaj powiatowe miasto przemysłowe,
z kompletną infrastrukturą społeczną
i biznesową liczące 38 tys. mieszkańców.

Heute ist sie eine Industriestadt mit einer
vollständigen sozialen und geschäftlichen
Infrastruktur von 38.000 Einwohner.

Żary is the largest town of Lusatia to the east of the border of the
Lusatian Nisse that is called the Capital of
Polish Lusatia. The town can boast of the
numerous monuments of the sacral and
secular culture characteristic for this part
of Lusatia. The monuments developed over
the centuries, preserved to our times and
gradually renovated enhance an aesthetics
and attractivity of the town.
The preserved medieval urban arrangement complemented with the modern architecture makes the town worth visiting
by the tourists and convenient for its inhabitants.
Today it is a country industrial town with a
complete social and business infrastructure
with a population of 38 thousand inhabitants.
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Historia

Geschichte

Pierwsza wzmianka o Żarach pojawiła się
w kronice Thietmara w 1007 roku. Prawa
miejskie zostały nadane Żarom w 1260 roku
na prawie magdeburskim. Właścicielem Żar
był wówczas Albrecht Dewin, który to połączył gród z podgrodziem, otoczył drewnianą
konstrukcją obronną i stworzył tym samym
miasto.
Żary rozwijały się prężnie pod zwierzchnictwem najpierw ostatniego z Dewinów,
następnie Packów
Bibersteinów oraz
Promnitzów. Na początku XVIII w. w Żarach
żył i tworzył niemiecki kompozytor G. Ph.
Telemann, a na zamku często bywali polscy
królowie: elektorowie sascy, August II Mocny, August III. Jak każdy ośrodek miejski Żary
przeżywały swoje wzloty i upadki.
Obecnie jest to średniej wielkości miasto
o populacji ok. 38 tys. osób, znaczący ośrodek przemysłowy i kulturalny województwa
lubuskiego.

Zabytki

History

Żary wurde erstmals im Jahre 1007 in der
Thietmar Chronik erwähnt. Die Stadtrechte
wurden im Jahre 1260 nach Magdeburger
Recht erteilt. Der damalige Besitzer von Żary
war Albrecht Dewin, der die Burg mit der von
einer hölzernen Verteidigungsstruktur umgebenen Stadt verband und so die Stadt erschuf.

The first mention about Żary appeared in the
chronicles of Thietmar in 1007. Żary were
granted a town charter in 1260 based on the
Magdeburg law. Then, Albrecht Dewin was
an owner of Żary, who joined the city with the
borough and surrounded them with a wooden
defence structure thus creating the town.

Żary entwickelte sich dynamisch zuerst unter
der Herrschaft der Familie Dewin, dann der Familie Pack, Biberstein und Promnitz. Zu Beginn
des 18. Jahrhunderts lebte und arbeitete hier
der deutsche Komponist G. Ph. Telemann. Die
Burg wurde oft von polnischen Königen besucht: die sächsischen Kurfürsten, August II. der
Starke und August III. Wie jedes Stadtzentrum
erlebte Żary seine Höhen und Tiefen.

Żary developed dynamically under the sovereignty, first of the last of the Dewins, and then
of the Packs, the Bibersteins and the Promnitzs. In the beginning of the 18th century in
Żary lived and worked G. Ph. Telemann, German composer and the castle was frequently
visited by the Polish kings: the Saxon electors,
Augustus II the Strong, Augustus III. As every
urban centre Żary has had its ups and downs.
Nowadays it is a middle size town with a population of circa 38 thousand persons, an
important industrial and cultural centre of the
Lubuskie Province.

Derzeit ist es eine mittelgroße Stadt mit einer
Bevölkerung von ca. 38.000 Einwohner und
ein bedeutendes industrielles und kulturelles
Zentrum der Woiwodschaft Lebus.

Sehenswürdigkeiten

W sercu starego miasta znajduje się odrestaurowany rynek z ratuszem z XIV/XV w.
z pięknym renesansowym portalem nad
głównym wejściem. Dookoła rynku wznoszą
się piękne kamieniczki barokowe, secesyjne
oraz modernistyczne z interesującymi fasadami. Stare miasto zdobią również liczne fontanny oraz studnie. Studnia Tkacza i Studnia
Bazyliszka związane z intrygującymi żarskimi
legendami.

Herzen der Altstadt gibt es einen restaurierten
Markt mit einem Rathaus aus dem vierzehnten / fünfzehnten Jahrhundert mit einem
schönen Renaissanceportal über dem Haupteingang. Rund um den Markt gibt es schöne
Barock- und Jugendstilhäuser mit interessanten Fassaden. Die Altstadt ist mit zahlreichen
Springbrunnen und Brunnen geschmückt. Der
Weber- und der Basiliskbrunnen stehen im
Zusammenhang mit faszinierenden Legenden
von Żary.

Warto zobaczyć także: zespół Zamkowo-Pałacowe (renesansowo – barokowy), w którym kapelmistrzem był G.P Telemann, mury
i budowle obronne z XV w., gotycki kościół
farny, Muzeum Pogranicza ze zbiorami regionalnymi, park przypałacowy i wiele innych
urokliwych zabytkowych miejsc.

Sehenswert sind auch ein Schlosskomplex
(Renaissance-Barock-Schloss), in dem G.P.
Telemann Kapellmeister war. Außerdem gibt
es Mauern und Wehrbauten aus dem 15. Jahrhundert, eine gotische Pfarrkirche, das Grenzlandmuseum mit regionalen Sammlungen,
den Schlosspark und viele andere reizvolle historische Stätten.

Monuments
In the heart of the old town is located a renowned market square with a town hall from
the turn of 14th and 15th century featuring a
beautiful Renaissance portal. There are also
the Baroque, Secessionist and Modernistic
tenement houses with the interesting façades
that surround the market square. The old town
is also decorated by the numerous fountains
and wells. The Weaver’s Well and the Basilisk’s
Well are connected with the intriguing legends
from Żary.
It is also worth seeing: The Castle and Palace
complex (Renaissance and Baroque), in which
G.P Telemann was a kapellmeister, the defense walls and the building structures from the
15th century, the Gothic Parish Church, the Silesian and Lusatian Borderland Museum with
the regional collections, the park surrounding
the palace and many others enchanting historical places.

Najważniejsze zabytki to:
•
•
•
•
•

Zamek Bibersteinów i Pałac Promnitzów
Mury miejskie z basztami,
Gotycki Kościół Farny z Muzeum,
Park przypałacowy z Folwarkiem,
Rynek i kompleksy zabytkowych kamienic starówki.

Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten sind:
•
•
•
•
•

Schloss Biberstein und Schloss Promnitz,
die Stadtmauern mit den Türmen,
die gotische Pfarrkirche mit dem Museum,
der Schlosspark mit Folwark,
der Marktplatz und der historische Mietshäuser-Komplex der
Altstadt.

The most important monuments include:
•
•
•
•
•

the Biberstein’s castle and the Promnitzs’ Palace,
the Tower Walls with the tower,
the Gothic Parish Church with the Museum,
the Park surrounding the palace with the Manor,
the Market Square and the complexes of the historic tenant
houses of the old town.
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Kultura

Culture

Jeden ersten Samstag im Monat finden Flohmärkte auf dem Marktplatz
und in der Fußgängerzone statt. Im
Grenzlandmuseum von Schlesien
und Lausitz kann man ein Modell der
mittelalterlichen Stadt Żary, alte Dokumente, Karten und andere erhaltene Gegenstände aus der Stadt,
sowie Porzellan aus der Porzellanfabrik Carstens in Żary bewundern.

Warto także przyjechać na coroczne jarmarki świąteczne oraz miodu
i wina. W ostatni weekend sierpnia
odbywają się Dni Miasta Żary.

On each first Saturday of the month
takes place the Antiques Market in
the Market Square and promenade
in Żary. In the Silesian and Lusatian
Borderland Museum you can see a
mock-up of the medieval town of
Żary, the old documents, maps and
the other preserved items connected with the town and admire the
china-ware from the C. & E. Carstens Porcelain Factory in Żary.

Lohnenswert ist auch ein Besuch der
jährlichen Weihnachtsmärkte sowie der Märkte für Honig und Wein.
Am letzten Wochenende im August
finden die Festtage der Stadt Żary
statt.

It is worth visiting the annual Christmas markets and the honey and
wine markets. On the last weekend
of August are held the town of Żary
Days.

Im Raum für Künstlerische Ausstellungen werden Malerei, Grafik,
Skulptur und Fotografie lokaler Künstler und auch andere Sehenswürdigkeiten präsentiert werden.

The Showroom of Art Exhibitions is
a venue, in which is presented painting, graphics, sculpture and photography of the local artists and not
only.

Salon Wystaw Artystycznych to
miejsce, w którym prezentowane
jest malarstwo, grafika, rzeźba oraz
fotografia autorstwa lokalnych artystów i nie tylko.

Aktywny wypoczynek
Aktywny wypoczynek w mieście
i okolicy oferuje Kompleks Rekreacyjno – Wypoczynkowy w Żarach
przy ul. Telemanna, który tworzą:
•
Kryta
pływalnia
„Wodnik”
z saunami i siłownią,
•
kręgielnia „Pod Papugami”,
•
kompleks basenów otwartych
przy ul. Źródlanej.
Żarski Las (Zielony Las) znajduje się na Wzniesieniach
Żarskich, na południe
od centrum Żar.
To doskonałe miejsce
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Kultur

W każdą pierwszą sobotę miesiąca odbywają się na żarskim rynku
i deptaku Targi Staroci. W Muzeum
Pogranicza Śląsko – Łużyckiego
można obejrzeć makietę średniowiecznego miasta Żary, stare dokumenty, mapy i inne zachowane
przedmioty związane z miastem
oraz podziwiać porcelanę z żarskiej
fabryki porcelany Carstensa.

Aktive Erholung
Aktive Erholung in der Stadt und
in der Umgebung bietet das Erholungszentrum in Żary an der Telemannstrasse. Dieses Zentrum besteht aus
dem Hallenbad ,,Aquarius” mit Saunen und einem Fitness-Studio, der
Kegelbahn ,,Unter Papageien”und
den öffentlichen Schwimmbädern an
der Źrudlanastrasse.
In den Żaryer Hügel (,,Wzniesienia
Żarskie”), südlich des Zentrums von
Żary liegt der ,,Grüne Wald”. ,,Żarski
Las” ist ein perfekter Ort zum Spazierengehen, Radfahren und Pilzesammeln. ,,Der Grüne” Wald ist, ähnlich
wie ,,Łuk Mużakowa”, der Musakover Bogen, eine Moräne
aus der Gletscherzeit.
Der
Musakover
Park (ca. 30
km von

Active Leisure
The active leisure in the town and
its vicinity is offered by the Recreation & Leisure Complex in Żary at
Telemanna Street that includes:
“Wodnik” indoor swimming pool
with saunas and a gym, “Pod papugami” bowling alley, a complex of
the outdoor swimming pools at Źródlana Street.
The Żary Forest (Green Forest) is situated in the Żary Hills, to the south of the Żary centre. It is a perfect
place for walking, biking and mushroom picking. The Green Forest
similarly as the Muskau Bend is a
moraine developed after the glacial
activity.
The Muskau Park (situated circa
30km from Żary) is the only
park in Poland entered into a list of
the UNESCO
World
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Heritage
Sites.

na
spac e r y ,
wycieczki
rowerowe i grzybobranie. Zielony Las
podobnie jak Łuk Mużakowa to morena powstała po
działalności lodowca.
Park Mużakowski (oddalony od Żar
o ok. 30km) jest jedynym parkiem
w Polsce wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Park przypałacowy przylegający
bezpośrednio do starówki z pięknymi alejkami, pawilonem muzycznym, fontanną oraz placem zabaw
zachęca mieszkańców i turystów
do chwili wytchnienia i odpoczynku.
W żarskim parku niedaleko pawilonu muzycznego można rozegrać
partię szachów wielkoformatowych.
W porze leniej często odbywają się
tu różne imprezy i koncerty.

Imprezy
W Żarach odbywa się wiele znaczących imprez cyklicznych m.in.:
•
Memoriał Skoku o Tyczce im.
Tadeusza Ślusarskiego,
•
Dni Żar,
•
Międzynarodowe
Plenerowe
Spotkania ze Sztuką,
•
Festiwal Telemannowski,
•
Bieg uliczny „Dycha po Żarach”,
•
Lato z Telemannem.

Żary
e n t fe rnt) gehört als
einziger Park in Polen yum UNESCO-Welterbe.
Der an die Altstadt angrenzende
Schlosspark mit schönen Gassen,
Musikgeschäft, Springbrunen und
einem Spielplatz lädt Einwohner
und Touristen zum Entspannen und
Ausruhen ein. Im Park neben dem
Musikgeschäft kann man Großformat-Schach spielen. In der Zeit der
Ferien finden hier oft verschiedenste
Veranstaltungen und Konzerte statt.

Veranstaltungen
In Żary gibt es regelmäßig viele
bedeutende Veranstaltungen, unter anderem:
•
das Stocksprungmemorial des
Polen Tadeusz Ślusarski,
•
die Tage von Żary,
•
das Internationale Treffen im
Freien mit Kunst,
•
das Telemann- Festival,
•
der Straßenlauf ,,Einatmen von
Żary” und der Sommer mit Telemann.

The park surrounding the
palace adjacent immediately
to the old town with the beautiful
alleys, a music pavilion, a fountain
and a playground encourages the
inhabitants and tourists to a respite and relax. You can play a game
of large-format chess in the park
in Żary not far away from the music pavilion. The various events and
concerts are held here in the summer season.

Events
A lot of significant periodical events
is held in Żary, inter alia:
•
Tadeusz Ślusarski Pole-Vault
Memorial,
•
Żary Days,
•
International Outdoor Meetings
with Art,
•
Telemann Festival,
•
“Dycha po Żarach” Street Race,
•
Summer with Telemann.
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Oferta inwestycyjna
Investitionsangebot
Investment Offer

Kontakt dla inwestorów
Kontakt für Investoren
Contact for investors
Urząd Miejski w Żarach
ul. Rynek 1-5, 68-200 Żary
tel. +48 68 470 83 00
fax. +48 68 470 83 86
e-mail: miasto@um.zary.pl

Oferta nr 1
Powierzchnia całkowita: ok. 10,5 ha, w tym
5,8 ha na cele przemysłowe (działki od 0,1 –
1ha).
Sposób zagospodarowania: zabudowa przemysłowa, zabudowa składowa, magazynowa,
usługi rzemieślnicze.
Lokalizacja: działki położone są:
•
W mieście Żary na terenie Parku Przemysłowego Żary, przy granicy z Niemcami – w pobliżu autostrady A18 (E36)
Wrocław- Berlin – 9km do najbliższego
zjazdu.
•
Bezpośrednio przy drogach krajowych 12
i 27 i drodze woj. 287.
•
Bezpośredni dostęp do obwodnicy miejskiej.
Opis: Nieużytek, teren niezabudowany ul. Handlowa/ Gospodarcza
Uzbrojenie: kanalizacja, woda, energia elektryczna, gaz w przyległych ulicach
Proponowana cena: szacunkowa ok. 65 PLN/
m2 + VAT – do ustalenia w drodze przetargu
Forma zbycia praw: sprzedaż
Plan zagospodarowania przestrzennego: zatwierdzony
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Angebot Nr. 1
Gesamtfläche: ca. 10,5 ha, in diesem 5,8ha für
industrielle Zwecke (Parzellen von 0,1 - 1 ha). /
Zwei angrenzende Grundstücke mit der Fläche
von 1,7 ha und 2,5 ha /
Entwicklungsmethode: industrielle Entwicklung, Lagergebäude, Handwerksleistungen.
Lage: die Gundstücke sind gelegen:
•
in der Stadt Żary innerhalb des Industrieparks Żary an der Grenze zu Deutschland – in der Nähe der Autobahn
•
direkt an den Landstrassen Nr. 12 und
27 und an der Woiwodsschaftsstrasse
287.
•
Es gibt den direkten Zugang zur Umgehungsstrasse
Beschreibung: Ödland, unbebautes Gebiet
unter der Adresse: ul. Handlowa-Gospodarcza
Ausrüstung: Wasserleitung, Wasser, Strom,
Gas in den angelegten Strassen
Vorgeschlagener Preis: nach Schätzung etwa
65 PLN/m2 + Mvst. Er wird durch Ausschreibung festgelegt.
Form der Rechtsveräußerung: Verkauf
Raumordnungsplan: genehmigt

Park Przemysłowy / Industriepark
/ Industrial Park

Ireneusz Brzeziński
Naczelnik Wydziału
tel. +48 68 470 83 17; +48 68 470 83 05
fax. +48 68 470 83 86
e-mail: Ireneusz.brzezinski@um.zary.pl
www.zary.pl

Offer no. 1
Total surface area: circa 10.5 ha, including
5,8ha for industrial purposes (plots from 0.1 –
1ha).
Manner of land development: industrial development, storage and warehouse development, craft services.
Location:
•
In town of Żary in the area of the Żary
Industrial Park, next to the border with
Germany – in the vicinity of the A18 (E36)
motorway Wroclaw - Berlin – 9km to the
proximate motorway exit.
•
Directly by the national roads 12 and 27
and the provincial road 287.
•
An immediate access to the urban bypass
road.
Description: Wasteland, undeveloped land
Handlowa/ Gospodarcza Street
Utility infrastructure: sewage, water, electric
energy, gas systems in the adjacent streets
Proposed price: estimated approx. 65 PLN/m2
+ VAT – to be agreed in a form of a tender
Form of rights transfer: sales
Area development plan: approved
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Oferta nr 3

Oferta nr 2
Powierzchnia całkowita: 2,7 ha.
Sposób zagospodarowania: turystyka, hotele i gastronomia
Działka położona jest:
•
W mieście Żary na terenie Parku Przemysłwoego Żary, przy granicy
z Niemcami – w pobliżu autostrady A18 (E36) Wrocław- Berlin –
9 km do najbliższego zjazdu.
•
Bezpośrednio przy drogach krajowych 12 i 27 i drodze woj. 287.
•
Bezpośredni dostęp do obwodnicy miejskiej.
Opis: Nieużytek, teren niezabudowany, ul. Zielonogórska/ Gospodarcza
Uzbrojenie: kanalizacja, woda, energia elektryczna, gaz w przyległych ulicach
Proponowana cena: szacunkowa ok. 65 PLN/m2 + VAT – do ustalenia
w drodze przetargu
Forma zbycia praw: sprzedaż
Plan zagospodarowania przestrzennego: zatwierdzony

Angebot Nr. 2

Powierzchnia całkowita: dwie przyległe działki o powierzchni 1,7 ha oraz
2,5 ha.
Sposób zagospodarowania: handel, usługi, hotele i gastronomia
Lokalizacja: działki położone są:
•
W mieście Żary na terenie Parku Przemysłwoego Żary, przy granicy
z Niemcami – w pobliżu autostrady A18 (E36) Wrocław- Berlin –
9 km do najbliższego zjazdu.
•
Bezpośrednio przy drogach krajowych 12 i 27 i drodze woj. 287.
•
Bezpośredni dostęp do obwodnicy miejskiej.
Opis: Nieużytek, teren niezabudowany, ul. Żagańska
Uzbrojenie: kanalizacja, woda, energia elektryczna, gaz w przyległych ulicach
Proponowana cena: 1,7 ha oraz 2,5 ha – ok. 100 PLN/m2 + VAT – do ustalenia w drodze przetargu
Forma zbycia praw: sprzedaż
Plan zagospodarowania przestrzennego: zatwierdzony

Angebot Nr. 3

Gesamtfläche: 2,7 ha.
Entwicklungsmethode: Tourismus/Hotels und Gastronomie
Lage: die Gundstücke sind gelegen:
•
in der Stadt Żary innerhalb des Industrieparks Żary an der Grenze zu
Deutschland – in der Nähe der Autobahn
•
direkt an den Landstrassen Nr. 12 und 27 und an der Woiwodsschaftsstrasse 287.
•
Es gibt den direkten Zugang zur Umgehungsstrasse
Beschreibung: Ödland, unbebautes Gebiet unter der Adresse: ul. Handlowa-Gospodarcza strasse
Ausrüstung: Wasserleitung, Wasser, Strom, Gas in den angelegten Strassen
Vorgeschlagener Preis: nach Schätzung etwa 65 PLN/m2 + Mvst. Er wird
durch Ausschreibung festgelegt.
Form der Rechtsveräußerung: Verkauf
Raumordnungsplan: genehmigt

Oferta nr 2

Gesamtfläche: Zwei angrenzende Grundstücke mit der Fläche von 1,7 ha
und 2,5 ha.
Entwicklungsmethode: Handel, Dienstleistungen, Hotels und Gastronomie
Lage: die Gundstücke sind gelegen:
•
in der Stadt Żary innerhalb des Industrieparks Żary an der Grenze zu
Deutschland – in der Nähe der Autobahn
•
direkt an den Landstrassen Nr. 12 und 27 und an der Woiwodsschaftsstrasse 287.
•
Es gibt den direkten Zugang zur Umgehungsstrasse
Beschreibung: Ödland, unbebautes Gebiet unter der Adresse: ul. Żagańska
Ausrüstung: Wasserleitung, Wasser, Strom, Gas in den angelegten Strassen
Vorgeschlagener Preis: 1,7 ha und 2,5 ha –100 PLN/m2 + Mvst. Er wird
durch Ausschreibung festgelegt.
Form der Rechtsveräußerung: Verkauf
Raumordnungsplan: genehmigt

Oferta nr 3

Total surface area: 2,7 ha.
Manner of land development: tourism, hotels and gastronomy
Location:
•
In town of Żary in the area of the Żary Industrial Park, next to the border with Germany – in the vicinity of the A18 (E36) motorway Wroclaw- Berlin – 9km to the proximate motorway exit.
•
Directly by the national roads 12 and 27 and the provincial road 287.
•
An immediate access to the urban bypass road.
Description: Wasteland, undeveloped land Zielonogórska/ Gospodarcza
Street
Utility infrastructure: sewage, water, electric energy, gas systems in the
adjacent streets
Proposed price: estimated approx. 65 PLN/m2 + VAT – to be agreed in
a form of a tender
Form of rights transfer: sales
Area development plan: approved

Total surface area: : Two adjacent plots with a surface area of 1.7 ha and 2.5 ha.
Manner of land development: trade, services, hotel, hotels and gastronomy
Location:
•
In town of Żary in the area of the Żary Industrial Park, next to the border with Germany – in the vicinity of the A18 (E36) motorway Wroclaw- Berlin – 9km to the proximate motorway exit.
•
Directly by the national roads 12 and 27 and the provincial road 287.
•
An immediate access to the urban bypass road.
Description: Wasteland, undeveloped land Żagańska Street
Utility infrastructure: sewage, water, electric energy, gas systems in the
adjacent streets
Proposed price: 1,7 ha and 2,5 ha – approx. 100 PLN/m2 + VAT – to be
agreed in a form of a tender
Form of rights transfer: sales
Area development plan: approved
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Profil inwestycyjny
Investitionsprofil
Investment profile
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W Żarach krzyżują się dwie drogi krajowe nr
12 i 27. Wspólny odcinek tych dróg stanowi
fragment obwodnicy miejskiej, który znacznie usprawnia ruch w mieście. Ciężki transport omija zabytkową części miasta.
Nieopodal miasta przebiega międzynarodowa trasa E-36 (Berlin-Wrocław-Kraków), po polskiej stronie jest to autostrada
A18. Od Żar do najbliższego zjazdu na autostradę jest tylko 9 km. Trasa E-36 to po
niemieckiej stronie autostrada A-15, która
umożliwia bardzo szybki dostęp, poprzez
sieć autostrad do Berlina. Międzynarodowe
lotniska w Berlinie i Wrocławiu oddalone są
o około 160-185 km, tj. 1,5 godziny jazdy
samochodem.

Gospodarka
Żarski przemysł cechuje nowoczesność
i duża różnorodność. Wiodące gałęzie gospodarki to: przemysł drzewny, szklarski,
motoryzacyjny, elektryczny metalowy
oraz materiałów budowlanych. Miasto jest
otwarte na inwestorów, którzy do tej pory
zainwestowali w nim 600 mln euro.
Najwięksi inwestorzy zagraniczni:
•
Swiss Krono Sp. z o.o. - producent
płyt wiórowych, paneli podłogowych
i ściennych, płyt OSB - kapitał szwajcarski
•
Saint Gobain Sekurit Transport Division Sp. z o.o. - producent szyb samochodowych - kapitał francuski
•
Saint Gobain Sekurit Enkapsulacja
Sp. z o.o. - producent szyb do sprzętu
ADG - kapitał francuski
•
Pol - Orsa i APO-Tessile Sp. z o.o., OR
Sat - producent tkanin przemysłu
motoryzacyjnego i meblarskiego
•
Valmet Automotive Sp. z o.o. - pro-
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In Żary kreuzt sich die Landstraße Nr. 12 mit
der Landstraße Nr. 27. Eine gemeinsame
Strecke dieser Straßen bildet ein Fragment
der Stadtumgehungsstraße, das den Verkahr
in der Stadt wesentlich verbessert. Der Lasttransport umgeht den alten Teil der Stadt.
Unweit der Stadt verläuft die internationale Straße E-36 (Berlin-Breslau—Krakau).
In Polen ist es die Autobahn A-18. Von Żary
bis zu nächsten Einfahrt in die Autobahn sind
nur neun Kilometer. Die Straße E-36 ist in
Deutschland als die Autobahn A-15 genannt, die dank dem Netz der Autobahnen einen
schnellen Zugang ermöglicht. Internationale
Flughäfen in Berlin und Breslau sind etwa
160-185 km voneinander entfernt. Das ist
1,5 Stunden Autofahrt.

Wirtschaft
Die Industrie von Żary zeichnet sich durch
Modernität und große Vielfalt aus. Die
führenden Wirtschaftszweige sind: Holz-,
Glas-, Automobil-, Elektro-, Metall- und
Baumaterialien-Industrie. Die Stadt ist offen
für Investoren, die bisher 600 Millionen Euro
investiert haben.
Die größten ausländischen Investoren:
•
Schwiss Krono GmbH. - Hersteller von
Spanplatten, Boden- und Wandpanelen, OSB-Platten – schweizerische
Eigentümer
•
Saint Gobain Sekurit Transportabteilung GmbH. - Autoglashersteller französische Eigentümer
•
Saint Gobain Sekurit Enkapsulation
GmbH. - Hersteller von Scheiben für
Haushaltsgeräte - französische Eigentümer
•
Pol - Orsa und APO-Tessile GmhH, OR

Żagań
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Location
In Żary cross two national roads no. 12 and 27.
A piece of the urban bypass road constitutes a
common section of these roads. It significantly
improves a traffic in the town. A heavy transport bypasses the historical part of the town.
Next to the town runs the international E-36
road (Berlin-Wroclaw-Cracow), and within
the borders of Poland it is the A18 motorway.
There is only 9km from the nearest exit to the
motorway from Żary. On the German side the
E-36 road is the A-15 motorway, which enables to access very quickly, through a network of
the motorways to Berlin. The international airports in Berlin and Wroclaw are located within
a distance of circa 160-185 km, i.e. 1.5h by car.

Economy
The industry in Żary is characterized by
modernity and a great diversity. The leading
branches of economy are as follows: wood,
glass, automobile, electric, metal and construction materials industries. The town is open to
the investors. The foreign capital invested to
date has amounted to 600 million EUR.
The largest foreign investors:
•
Swiss Krono Sp. z o.o. - manufacturer of
the particle boards, floor and wall panels,
OSB boards – Swiss capital
•
Saint Gobain Sekurit Transport Division
Sp. z o.o. - manufacturer of glass for general-purposes vehicles – French capital
•
Saint Gobain Sekurit Enkapsulacja Sp.
z o.o. - manufacturer of the glasses for
the household appliances - French capital
•
Pol – Orsa, APO-Tessile Sp. z o.o. and
OR Sat - manufacturer of fabrics for automotive and furniture industries
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Wielu inwestorów skorzystało już z
oferty inwestycyjnej miasta, efektem tego jest sprzedanie około 100
ha gruntów i powstanie nowych
miejsc pracy – głównie na terenie
Żarskiego Parku Przemysłowego.
Viele Investoren haben bereits vom
Investitionsangebot der Stadt profitiert, so dass etwa 100 ha Land
vor allem im Industriepark in Żary
verkauft und neue Arbeitsplätze
geschaffen wurden.
Many investors have already used
the investment offer of the town
what has resulted in selling approx.
100 ha of the land and creating new
work places – mainly in the area of
the Żary Industrial Park.

•

•

•
•
•
•

ducent systemów dachowych do kabrioletów - kapitał fiński
MK Systemy Kominowe Sp. z o.o. producent systemów kominowych z
blachy kwasoodpornej - kapitał francuski
Spolmasz S.A. - producent konstrukcji
stalowych i wież wiatrowych - kapitał
holenderski
Sage Automotive - producent tkanin
dla przemysłu motoryzacyjnego - kapitał USA
Magnaplast Sp. z o.o. - producent rur
z plastiku - kapitał niemiecki
Syncreon/Panttoni - komputery,
drukarki - kapitał irlandzki/USA

Mozaikę firm zagranicznych wzbogacają
polskie firmy takiej jak:
•
Relpol S.A. - producent przekaźników
elektromagnetycznych notowany na
GPW
•
Hart SM - producent szkła hartowanego dla AGD, kabin prysznicowych
•
PKS S.A., Adamek , Hasiuk, De Rooy
- firmy transportowe
•
Vitrosilikon S.A. - producent pustakó
szklanych, lampionów, słojów i krzemionów
•
Chroma - największa drukarnia internetowa z Polsce
•
Magorex - prducent wyposażenia dla
piekarni i cukierni
•
Urban - producent maszyn do produkcji okien i drzwi
•
Staryk, Classic - producent wyrobów
metalowych
•
Eximport - producent folii do opakowań i wiele innych.

•

•
•
•
•

Sat - Hersteller von Geweben für die
Automobil- und Möbelindustrie
Valmet Automobil GmbH. - Hersteller
von Cabrio-Dachsystemen - finnische
Eigentümer
MK Kaminsysteme GmbH. - Hersteller
von Schornsteinsystemen aus säurebeständigem Stahl - französische
Eigentümer
Spolmasz AG. - Hersteller von Stahlkonstruktionen und Windtürmen - niederländische Eigentümer
Sage Automotive - Stoffhersteller für
die Automobilindustrie – amerikanische Eigentümer
Magnaplast GmbH - Kunststoffrohrhersteller - deutsche Eigentümer
Syncreon/Panttoni - Computer, Drucker - irische Eigentümer / USA-Eigentümer

Das Mosaik ausländischer Firmen wird von
polnischen Firmen bereichert, wie:
•
Relpol AG - Hersteller von elektromagnetischen Relais, die an der Warschauer Börse notiert sind
•
Hart SM - Hersteller von gehärtetem
Glas für Haushaltsgeräte, Duschkabinen
•
PKS AG, Adamek, Hasiuk, De Rooy –
Transportunternehmen
•
Vitrosilikon AG. - Hersteller von
Glassteinen, Laternen, Gläsern und Silikonen
•
Chroma - die größte Internetdruckerei
in Polen
•
Magorex - Hersteller von Ausstattung
für Bäckereien und Konditoreien
•
Urban - Hersteller von Maschinen für
die Herstellung von Fenstern und Türen
•
Staryk, Classic - Hersteller von Metallprodukten
•
Eximport - Hersteller von Verpackungsfolien und viele mehr.

•
•
•
•
•
•
•

Valmet Automotive Sp. z o.o. - manufacturer of roof systems for convertibles - Finnish capital
MK Systemy Kominowe Sp. z o.o. - manufacturer of acid proof sheet chimney
systems - French capital
Spolmasz S.A. - manufacturer of the
steel structures and wind towers –
Dutch capital
Sage Automotive - manufacturer of fabrics and knitwear for automotive industry – USA capital
Magnaplas - manufacturer of the plastic pipes – German capital
Syncreon/Panttoni - computers, printers - capital from Ireland/the USA
Spolmasz S.A. – manufacturer of steel
structures, industrial installations and
wind tower platforms - Netherland capital

The mosaic of overseas companies is further
enriched by the Polish companies such as:
•
Relpol S.A. - manufacturer of electromagnetic relays – listed on Warsaw
Stock Exchange
•
Hart SM - manufacturer of tempered
glass for household appliances, shower
cabins
•
PKS S.A., Adamek, Hasiuk, De Rooy –
transport companies
•
Vitrosilikon S.A. - manufacturer of
glass blocks, lanterns, jars and silicates
•
Chroma – the largest on-line printer’s
in Poland
•
Magorex - manufacturer of equipment
for baker’s shops and confectioner’s
shop
•
Urban - manufacturer of machines for
window and door manufacturing
•
Staryk, Classic - manufacturer of metal
elements
•
Eximport - manufacturer of package
films and the other products.
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Żagań

/

Tu rozwiniesz swój biznes
Hier entwickeln Sie Ihr Geschäfthere
Here You Develop Your Business

Żagań - miasto o ponad osiemsetletniej historii, liczące około 26
tysięcy mieszkańców, ulokowane w południowo-zachodniej części województwa
lubuskiego. Na południe od Żagania znajdują się krańce Borów Dolnośląskich, a miasto
otaczają trzy rzeki - Bóbr, Kwisa i Czerna.
W mieście będącym stolicą powiatu stacjonuje dowództwo 11 Dywizji Kawalerii Pancernej oraz główny sztab amerykańskiego
kontyngentu wojsk NATO w Polsce.

Historia
Żagań jest miastem, którego charakter wyznaczały ważne dla losów całej Europy wydarzenia, przedsiębiorczy mieszkańcy oraz
otwartość na zmiany. Dzięki przyjaznym
splotom historii pamiętamy o wspaniałym
książęcym dworze żagańskim, gdzie odbywały się spotkania samych największych
ówczesnej Europy. Wielki niemiecki matematyk, fizyk i astronom Johannes Kepler,
odkrywca m.in. trzech reguł dotyczących
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Żagań ist eine Stadt mit einer
mehr als achthundert Jahre alten Geschichte, die etwa 26.000 Einwohner
zählt. Sie liegt im südwestlichen Teil der Lebuser Woiwodschaft. Im Süden von Żagań
liegen die Enden der Niederschlesischen
Wälder. Die Stadt ist von den drei Flüssen,
Bober, Queis und Tschirne umgeben. In der
Hauptstadt des Bezirks ist das Kommando
der 11. Panzergrenadier-Brigade und das
Hauptkommando des amerikanischen Kontingents der NATO-Truppen in Polen stationiert.

Geschichte
Żagań ist eine Stadt, die von schicksalsträchtigen europäischen Ereignissen geprägt wurde und sich durch ein für Veränderungen offenes Bürgertum auszeichnet.
Der große deutsche Mathematiker, Physiker
und Astronom Johannes Kepler, der Entdecker der Drei Regeln über die Bewegung von
Planeten des Sonnensystems, der Erfinder

Żagań - a town of more than eight
hundred years history that has a
population of circa 26 thousand inhabitants,
located in the south-west part of the Lubuskie
Province. To the south of the town are situated
the Lower Silesian Forests (Bory Dolnoślaskie)
and the town is surrounded by three rivers the Bóbr, the Kwisa and the Czerna River. In
this town, which is the capital of the county
hosts the command of the 11th „Lubuska”
Armoured Cavalry Division and a headquarters
of the American contingent of the NATO allies
in Poland.

History
Żagań is the town, which nature has been
determined by the events important for the
fates of the whole Europe, its entrepreneurial
inhabitants and openness for changes. Thanks
to the friendly weaves of the history we remember about the splendid Żagan dutchy
court, where have been held the meeting of
the most notable persons of the then Europe.
The great German mathematician, physician
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ruchu planet Układu Słonecznego, wynalazca lunety soczewkowej, człowiek, który
wprowadził przecinek do ułamków dziesiętnych, ostatnie dwa lata życia spędził
właśnie tutaj.
Na terenie Żagania od początku XIX wieku
znajdowały się również obozy jenieckie. Dla
jeńców wielu narodowości w czasie I wojny
światowej, a w czasie II wojny głównie dla
alianckich lotników stały się one miejscem
przymusowego pobytu. Tutaj doszło do
Wielkiej Ucieczki lotników alianckich z obozu hitlerowskiego. Ucieczka zakończyła się
sukcesem jedynie dla 3 jeńców, pozostałych 77 uciekinierów schwytano, a 50 z nich
rozstrzelano. Wydarzenie to doczekało się
wielu publikacji książkowych i ekranizacji filmowych. W 1963 r. nakręcono film „Wielka
Ucieczka” ze Stevem McQueenem i Charlesem Bronsonem w rolach głównych. Dziś
na terenie dawnego Stalagu Luft 3 i Stalagu
VIII C znajduje się Muzeum Obozów Jenieckich.
Liczne zabytki i szlaki turystyczne, bogactwo zieleni, nowoczesne zaplecze sportowo-rekreacyjne i obfita oferta kulturalna
tworzą przyjazną przestrzeń miejską nastawioną na realizację potrzeb mieszkańców.

eines Spektivs, der Mann, der das Komma
in Dezimalbrüchen einführte, verbrachte hier
am Fürstenhof die letzten zwei Jahre seines
Lebens.
In der Gegend von Żagań gab es zu Beginn
des 19. Jahrhunderts auch Kriegsgefangenenlager. Für die Gefangenen vieler Nationalitäten während des Ersten Weltkriegs
und Zweiten Weltkriegs, hauptsächlich für
die alliierten Flieger, wurden sie zu einem Ort
der Gefangenschaft. Hier kam es zu einer
großen Flucht alliierter Flieger aus dem Nazi-Lager. Nur drei Gefangenen gelang die
Flucht, die anderen 77 wurden gefangengenommen und 50 von ihnen erschossen. Dieses Ereignis fand Eingang in viele Buchpublikationen und Filmadaptionen. Im Jahre 1963
wurde der Film „Die Grosse Flucht” mit Steve McQueen und Charles Bronson gedreht.
Heute befindet sich auf dem Gelände des
ehemaligen Stalags Luft 3 und Stalags VIII C
das Museum des Kriegsgefangenenlagers.
Zahlreiche Sehenswürdigkeiten und touristische Routen, viel Grün, moderne
Sport- und Freizeiteinrichtungen und ein
reiches kulturelles Angebot schaffen einen
freundlichen städtischen Raum, der sich an
den Bedürfnissen der Bewohner orientiert.

Sehenswürdigkeiten

Zabytki
Żagań jest miastem bogatym w zabytki,
świadczące o jego świetności oraz nadające
mu niepowtarzalny charakter.
Zachowany zabytkowy układ miejski oraz
ślady historii pozwalają poczuć klimat wielu epok. Będąc w Żaganiu warto zobaczyć
dawne Opactwo Kanoników Regularnych
św. Augustyna, tzw. Zespół Poaugustiański, odwiedzić Pałac Książęcy wraz z okazałym przypałacowym parkiem, Wieżę
Kościoła Poewangelickiego z punktem
widokowym oraz słynne w całym świecie
Muzeum Obozów Jenieckich.

Żagań ist eine Stadt reich an Sehenswürdigkeiten, die von ihrer Pracht zeugen und ihren
einen einzigartigen Charakter verleihen.
Der erhaltene historische Stadtplan und die
Spuren der Geschichte lassen die Atmosphäre vieler Epochen lebendig werden. Bei
einem Besuch von Żagań lohnt es sich, die
ehemalige Abtei der Kanoniker von St. Augustinus, den sog. Nach-Augustkomplex
den Herzogspalast mit dem beeindruckenden Schlosspark, den Turm der nachevangelischen Kirche mit einem Aussichtspunkt
und das weltberühmte Museum der Lager
von Jutina zu besichtigen.

and astronomer Johannes Kepler, a developer
of three laws of planetary motion in the Solar
System, an inventor of the refracting telescope,
the man that introduced decimal point to the
decimal fractions has spent his two last years
of his life just over here.
In the area of Żagań were situated the prisoner
-of-war camps since a beginning of the 19th
century. For the prisoners of many nationalities
during the World War I, and during the World
War II predominantly for the Allied pilots they
became a place of the compulsory stay. It was
the site of the Great Escape resulting of the
Allied air-force personnel from the Nazi camp.
The scape was successful only for 3 prisoners,
the other 77 escapees were captured, and 50
of them were executed. This escape is a framework of many books and films. In 1963 was
realised the „Great Escape” epic film based on
this event, starring Steve McQueen and Charles Bronson. Today, on the area of the former
Stalag Luft III and Stalag VIII C is established
the Martyrdom Museum of Allied Prisoners
of War.
A numerous monuments and tourist routes, a
richness of greenery, modern sport and leisure
facilities and an abundant cultural offer create a
friendly urban space oriented towards meeting
the needs of the inhabitants

Monuments
Żagań is the town of many monuments that
show its splendour and give it a unique nature.
The preserved historical urban arrangement
and the traces of history enable to feel the
atmosphere of many historical periods. When
you are in Żagań it is worth seeing the former
abbey of Canons Regular of St. Augustine, the
so called Post-Augustians Building Complex,
visiting the Dukes Palace with the imposing
park that surrounds it, the Post-evangelical
Church Tower with a view point and the Martyrdom Museum of Allied Prisoners of War
that is famous world-wide.

Najważniejsze żagańskie zabytki to:
•
•
•
•
•

Dawne Opactwo Kanoników Regularnych św. Augustyna – Pomnik
Historii
Pałac Książęcy z zespołem parkowo-pałacowym
Stare Miasto,
mury obronne,
tereny Muzeum Obozów Jenieckich.

Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Żagań
sind:
•
•
•
•
•

die ehemalige Abtei der Kanoniker von St. Augustin – ein historisches
Denkmal,
Herzogspalast mit Parkkomplex,
Altstadt,
Wehrmauern,
Gelände des Museums der Kriegsgefangenen.

The most important monuments in Żagań include:
•
•
•
•
•

the former abbey of Canons Regular of St. Augustine – the Historical
Monument,
the Dukes Palace with the park and place complex,
the Old Town,
the fortifications,
the areas of the Martyrdom Museum of Allied Prisoners of War.
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Środki zewnętrzne
Żagań jest miastem aktywnie pozyskującym środki zewnętrzne, przede
wszystkim z funduszy Unii Europejskiej.
W latach 2015-2018 zdobyto ponad
22 miliony złotych na rozwój w wielu
dziedzinach . Do najważniejszych inwestycji współfinansowanych z funduszy
UE w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Lubuskie 2020 należy
zadanie pn.: „Utworzenie Żagańsko Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko
- Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym”,
w ramach którego uzbrojony zostanie
teren inwestycyjny przy ul. Asnyka. Całkowita wartość projektu to 13,5 mln zł.
Kolejnym przedsięwzięciem realizowanym w ramach partnerstwa gmin jest
zadanie pn.: „Kompleksowy program
komunikacji w Żarsko- Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym”, w ramach którego powstanie elektroniczny system
powiadamiania pasażerskiego na potrzeby organizacji komunikacji miejskiej,
powstaną nowe wiaty przystankowe
oraz miejsca postojowe dla rowerów.
Całkowita wartość zadania przypadająca dla Żagania to 1,6 mln zł. Strategicznym przedsięwzięciem realizowanym
przez Żagań jest również „Rewitalizacja zabytkowego pałacyku przy ul. Jana
Pawła II 7 wraz z otoczeniem w celu
nadania nowych funkcji społecznych”.
Dzięki pozyskanym 7 milionom złotych
kompleksowo zrewitalizowany zostanie zabytkowy obiekt Pałacyku, placu
Generała Maczka oraz stworzona zostanie (na bazie odnowionej infrastruktury)
atrakcyjna oferta
Centrum
Kultu-
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Äußere Mittel
Żagań ist eine Stadt, die externe Mittel aktiv einwirbt, hauptsächlich Mittel
der EU. In den Jahren 2015-2018 wurden in vielen Bereichen über 22 Mio.
Zloty für die Entwicklung gewonnen.
Zu den wichtigsten Investitionen, die
im Rahmen des operationellen Regionalprogramms 2020 Lubuskie aus EU
-Mitteln kofinanziert sind, gehört das
Projekt: „Gründung der Żagańer-Żaryer Wirtschaftszone auf dem Funktionsgebiet von Żary und Żagań“, in
dessen Rahmen ein Investitionsgelände an der Asnykstrasse ausgerüstet
wird. Der Gesamtwert dieses Projekts
beträgt 13,5 Mio. Zloty. Ein anderes
von der Gemeinde realisiertes Projekt
ist das Projekt unter dem Motto: „Ein
umfassendes
Kommunikationsprogramm im Funktionsgebiet von Żary
und Żagań“, in dessen Rahmen ein
elektronisches Meldesystem für die
Organisation des Personenverkehrs,
neue Bushaltestellen und Parkplätze
für Fahrräder entstehen sollen. Der
Gesamtwert diese Investition für Żagań beträgt 1,6 Mio. Zloty. Das strategische Vorhaben von Żagań ist das
Programm unter dem Motto ,,Revitalisierung des historischen Palastes
unter der Adresse: ul. Jana Pawła II 7
einschliesslich der Umgebung für neue
soziale Funktionen”. Dank der eingeworbenen 7.000.000 Zloty wird das
vollständig historische Palastgebäude und der Platz des Generals Maczek
wieder belebt. Ausserdem wird hier
(auf Basis der erneuerten Infrastruktur) ein attraktives Kulturzentrum geschaffen. Die Stadt Żagań investiert
auch in den historischen Königspalast.
Im Jahre 2017 erhielt er Finanzzulagen für die Aufgabenausführung unter
dem Motto: „Erhaltung und Vergrösserung des Zugangs
zu den kulturellen

External Resources
Żagań is the town that actively acquires
the external financial resources, first
of all from the European Union funds.
Over the years 2015-2018 obtained
more than 22 million PLN for a development in many domains. The investments co-financed from the European Union funds within a frame of the
Reginal Operational Programme for
Lubuskie 2020 includes the task: The
development of the Żagań-Żary Economic Zone in the Żary-Żagań Functional
Area” within a frame of which it will be
provided a utility infrastructure for an
investment area at Asnyka Street. A
total value of the project is of 13.5 million PLN. The next undertaking realised
within a commune partnership is the
task under the name: “A complex communication programme in the Żary-Żagań Functional Area”, within a frame of
which will be developed a digital passenger alert system for the needs of
the public transport, the new bus stop
shelters and bike parking lots. A total
value of the task allocated to Żagań is
of 1.6 million PLN. A strategic undertaking also performed by Żagań is the
“Revitalisation of the historical palace
at 7 Jana Pawła II Street together with
its surroundings in order to add the new
social functions to it”. Thanks to the
acquired 7 million PLN it will be revitalised the historical facility of the Palace,
General Maczek square and it will be
elaborated (on the basis of the renovated infrastructure) an attractive offer of
the Żagań Cultural Centre. Żagań also
invests in the historical facility of
the Dukes’ Palace – in 2017
the town acquired a co
-financing for a
realization
o f

Żarsko-Żagański Obszar Funkcjonalny / Funktionsgebiet von Żary und Żagań / Żary-Żagań Functional Area

ry.
Ż a gań
inwestuje
też
w zabytkowy obiekt
Pałacu
Książęcego
w 2017 roku uzyskał dofinansowanie na realizacją zadania pn.: „Zachowanie i zwiększenie dostępności
do zasobów dziedzictwa kulturowego
Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żaganiu”. Wartość inwestycji to kwota 3,7
mln zł. Wspierając lokalną przedsiębiorczość Żagań postarał się również
o zewnętrzne dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 na przebudowę targowiska miejskiego na ul.
Sportowej - powstanie nowoczesna
zabudowa z zapleczem sanitarnym
i straganami. Koszt inwestycji to 1,8
mln zł. Miasto inwestuje również
w oświatę pozyskując kolejne 1,2 mln
zł na zajęcia pozalekcyjne i pomoce
dydaktyczne dla żagańskich szkół.
Kolejne projekty, w tym na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, zostały złożone i oczekują na
rozstrzygnięcie. Ich pozytywna ocena
może zapewnić miastu dodatkowe
miliony złotych dofinansowania na
rozwój.

Zmieniamy
dobre

Żagań

na

Aby sprostać zmianom wynikającym
z realizacji projektów unijnych, aktywnie zmieniamy Żagań na dobre.
Inwestujemy w miejską infrastrukturę
(nawierzchnię dróg, chodniki i oświetlenie) oraz zabytki, stanowiące wyjątkowe dziedzictwo i wizytówkę miasta (prowadzony jest remont trzeciej
z przypałacowych fontann oraz samego Pałacu Książęcego w Żaganiu
– wyjątkowego miejsca na mapie województwa lubuskiego). Remontując
drogi podejmujemy ogromne i długo

Ress o urcen
des
Kulturerbes
im
Königspalast und zu
den Elementen des Park-Palast-Geländes in Żagań”. Der Wert
der Investition beträgt 3,7 Mio. Zloty. Die Stadt Żagań hat sich zum Ziel
gesetzt, das lokale Unternehmertum zu unterstützen und im Rahmen
des Projekts PROW 2014-2020 den
Stadtmarkt an der Sportowastrasse
umzubauen. Hier entsteht ein modernes Gebäude mit Sanitäranlagen und
Verkaufsständen. Die Investitionskosten betragen 1,8 Mio. Zloty. Die Stadt
investiert auch in Bildung, indem sie
weitere 1,2 Millionen Zloty für außerschulische Aktivitäten und Lehrmittel
für die Żagańer Schulen aufbringt.
Die nächsten Projekte, einschließlich
der Thermo-Modernisierung öffentlicher Gebäude, wurden eingereicht
und warten auf eine Entscheidung.
Ihre positive Bewertung kann der
Stadt zusätzliche Mio. Zloty für die
Kofinanzierung der Entwicklung einbringen.

the
t a s k
under
the
name: “Preserving
and increasing an accessibility of a cultural heritage of
the Dukes’ Palace and the elements
of the Park and Palace Complex in Żagań.” A value of the investment is of 3.7
million PLN. Żagań in order to support
a local entrepreneurship applied for an
external co-financing within a frame of
the Rural Development Programme for
2014–2020 for a reconstruction of the
town marketplace at Sportowa Street –
it will be performed a modern development with the sanitary facilities and the
stalls. A cost of this investment is of
1.8 million PLN. The town also invests
in the education acquiring the subsequent 1.2 Million PLN for the extracurricular classes and teaching aids for the
schools in Żagań.
The next projects, in that a thermo
-modernisation of the public utility
buildings, has been filed and wait for
the decision. Their positive evaluation
may ensure the additional millions for a
development co-financing for the town.

Wir verändern Żagań
positiv

We Change Żagań for
Better

Für die Veränderungen, die sich aus
der Umsetzung von EU-Projekten ergeben, sind wir in Żagań aktiv. Wir
investieren in die städtische Infrastruktur (Straßenbelag, Gehwege und
Beleuchtung). Dazu unterstützen wir
auch die Renovierung der Sehenswürdigkeiten, die einzigartiges Erbe und
Stolz der Stadt sind wie die der dritten Palastfontaine und der Fontaine
am Fürstenpalast in Żagań. So ist diese Stadt ein einzigartiger Ort auf der
Karte von Woiwodschaft Lebus. Wir
nehmen große Herausforderungen an,
wie die Reparaturen der Straßen und
die Renovierung der Żarskastraße, die

In order to rise to the changes resulting
from the realisation of the European
Union projects, we actively change Żagań for better. We invest in the urban
infrastructure (road surfaces, pavements and lighting) and the monuments, which constitute an exceptional
heritage and a showpiece of the town
(it is being performed a renovation of
the third of the palace fountains and
the Dukes’ Palace in Żagań itself – a
unique site on the Lubuskie Province
map). While renovating the roads we
take the great and long-awaited challenges – such as a renovation of Żarska
Street, one of the main thoroughfares
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oczekiwane wyzwania – takie jak remont ulicy Żarskiej, jednej z głównych
arterii komunikacyjnych miasta. Równocześnie działamy odpowiedzialnie
i proekologicznie. Oddaliśmy do użytku mieszkańców Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych, nowoczesną stację uzdatniania wody, opracowaliśmy koncepcję budowy ścieżek
rowerowych na terenie Żagania. Aby
miasto było bardziej atrakcyjne dla rodzin, inwestujemy w młodzież, zapewniając najzdolniejszym stypendia oraz
wysoki poziom oświaty. Na bieżąco remontujemy budynki szkół, zdobywamy
środki unijne na doposażenie placówek
i gabinetów przedmiotowych, organizujemy ciekawą ofertę pozalekcyjną.
Miasto staje się atrakcyjne poprzez
bogatą ofertę kulturalną oraz aktywną
politykę gospodarczą. Z myślą o stałej
współpracy stworzono w strukturach
żagańskiego urzędu Punkt Obsługi
Przedsiębiorcy i Inwestora, którego
celem jest współpraca z lokalnymi
podmiotami oraz inwestorami pragnącymi rozpocząć działalność w Żaganiu.
Aktywność Punktu
zaowocowała
otwarciem oddziału Zachodniej Izby
Przemysłowo-Handlowej oferującej
szereg szkoleń dla naszych przedsiębiorców. Współpraca z Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
w Żaganiu doprowadziła natomiast do
organizacji Targów Rzemiosła i Przedsiębiorczości, stwarzające szansę
zaprezentowania różnorodności prowadzonych w mieście działalności.
Wydarzenie to stanowi równocześnie
targi pracy dla młodzieży, prezentując
działających lokalnie przedsiębiorców,
kreujących lokalny rynek pracy.

eine der wichtigsten Verkehrswege
der Stadt ist. Gleichzeitig handeln wir
verantwortungsbewusst und ökologisch. Wir stellen den Bewohnern die
Abfall-Sammelstellen und eine moderne Wasseraufbereitungsanlage zur
Verfügung. Wir arbeiteten an einem
Radwege-Konzept für Żagań. Um die
Stadt für Familien attraktiver zu machen, investieren wir in die Jugend und
bieten den talentiertesten Studenten
Stipendien und ein hohes Bildungsniveau an. Dazu renovieren wir laufend
Schulgebäude, aquirieren EU-Mittel zur Ausstattung von Fachräumen
und organisieren ein interessantes
außerschulisches Angebot. Die Stadt
zeichnet sich durch ein reiches kulturelles Angebot und eine aktive Wirtschaftspolitik aus. Im Hinblick auf eine
dauerhafte Zusammenarbeit wurde
im Büro des Żagańer Amtes eine Beratungsstelle für Unternehmer und
Investoren geschaffen, die in Żagań
tätig sein wollen. Ihr Ziel es ist, die Zusammenarbeit mit den lokalen Unternehmen und Investoren.
Die Tätigkeit des Büros führte zur
Eröffnung einer Zweigstelle der westlichen Industrie- und Handelskammer, die eine Reihe von Schulungen
für unsere Unternehmer anbietet.
Die Zusammenarbeit mit der Gewerbe- und Unternehmengenossenschaft
in Żagań führte zur Organisation der
Messe des Handwerkes und Unternehmertums, womit sie die Möglichkeit
bietet, die Vielfalt der Aktivitäten der
Stadt zu präsentieren. Diese Veranstaltung ist gleichzeitig eine Jobmesse
für junge Leute, die lokale Unternehmer vorstellen. Sie gestalten dabei
auch den lokalen Arbeitsmarkt.

of the town. At the same time, we act
responsibly and pro-ecologically. We
have commissioned a Point of Selective Municipal Waste Collection for a
usage of the inhabitants, a modern
water treatment plant, we have developed an idea of building the bicycle
paths within the area of Żagań. In order to make the town more attractive
for the families we invest in the youth,
ensuring the scholarships for the most
talented students and a high education
level. We renovate the school buildings
on the current basis, acquire the funds
from the European Union for providing
an upgraded equipment for the educational establishments and the subject
rooms, organise an interesting extracurricular offer. Our town has become
more attractive due to a broad cultural
offer and an active economic policy.
With a view to a cooperation on a permanent basis we have created an Entrepreneur and Investor Service Point
in the structures of the office in Żagań,
which is aimed at cooperating with the
local entities and investors who want
to commence their economic activity in
Żagań.
The activity of the Point resulted in an
opening a branch of the Western Industry and Commerce Chamber that
offers a wide range of the trainings for
our entrepreneurs. A cooperation with
the Guild of Various Crafts and Entrepreneurship in Żagań has led to an
organisation of the Craft and Entrepreneurship Fairs, which give an opportunity to find a job by the youth while presenting the entrepreneurs that provide
its activity locally and create the local
labour market.

Projekt utworzenia Żagańsko-Żarskiej Strefy Gospodarczej jest wymiernym wynikiem
podjętej współpracy partnerskiej czterech gmin. W oparciu o tą współpracę powstał ŻarskoŻagański Obszar Funkcjonalny, na bazie którego pozyskano środki unijne na realizację
projektu budowy terenów inwestycyjnych.
Projekt der Errichtung einer Wirtschaftszone von Żagań und Żary ist ein greifbares Ergebnis
der Partnerschaft der vier Gemeinden. Auf Grund dieser Zusammenarbeit wurde das
Funktionsgebiet von Żary uns Żagań gegründet, auf dessen Grundlage viele EU-Mittel für das
Projekt im Bereich der Bauinvestitionen eingeworben wurden.
A project related to establishing the Żagań-Żary Economic Zone is a quantifiable result of the
commenced partnership cooperation of four communes. On the basis of this cooperation has
been created the Żary-Żagań Functional Area that has constituted the fundaments to acquire
the EU funds for a realisation of the project in respect of the investment areas construction.
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Oferta inwestycyjna
Investitionsangebot
Investment Offer

Kontakt dla inwestorów
Kontakt für Investoren
Contact for investors
Urząd Miasta Żagań
Plac Słowiański 17 | 68-100 Żagań
www.urzadmiasta.zagan.pl | info@um.zagan.pl
tel. +48 68 477 10 40
Punkt Obsługi Przedsiębiorcy i Inwestora
Anna Paluszczyszyn
tel. +48 68 477 10 68
e-mail: a.paluszczyszyn@um.zagan.pl
www.invest.zagan.pl
Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Strefa przemysłowa Asnyka \
Industriegebiet von Asnyk \
Asnyka Industrial Zone

Roman Ciszewski
tel. +48 68 477 10 39
r.ciszewski@um.zagan.pl

Angebot von Asnyk

Oferta Asnyka
Powierzchnia całkowita: ok. 13,6 ha (działki od
0,25hs do 2,2ha).
Sposób zagospodarowania: zabudowa produkcyjna, składowa i magazynowa, zabudowa
usługowo-handlowa i aktywności gospodarczej,
teren o funkcji składowo-usługowej
Lokalizacja: działki położone są:
•
w Żaganiu na terenie Żagańskiej Strefy
Gospodarczej, w pobliżu autostrady A18
(E36) Wrocław - Berlin (20 km do najbliższego zjazdu
•
Bezpośrednio przy drodze krajowej 12, z
bezpośrednim dostępem do obwodnicy
miejskiej.
Opis: Nieużytek, teren niezabudowany ul. Asnyka
Uzbrojenie: kanalizacja, woda, energia elektryczna, gaz.
Proponowana cena: szacunkowa ok. 35 PLN/
brutto za m2 – do ustalenia w drodze przetargu
Forma zbycia praw: sprzedaż
Plan zagospodarowania przestrzennego: zatwierdzony

Gesamtfläche: ca. 13,6 ha (Parzellen von 0,25
bis 2,2 ha).
Entwicklungsmethode: Produktions- und
Lagerungsbebauung, Service-und Handelsentwicklung, Gebäude für wirtschaftliche Aktivität,
Land mit einer Lager-und Dienstleistungsfunktion
Standort: Grundstücke befinden sich:
•
etwa in Żagań in der Żagańer Wirtschaftszone, in der Nähe der Autobahn A18
(E36) Breslau - Berlin (20 km bis zur nächsten Ausfahrt)
•
direkt an der Landstraße 12, mit direktem
Zugang zur Stadtautobahn.
Beschreibung: Ödland, unbebaute Fläche unter
der Adresse: Asnykastrasse
Anschlüsse: Kanalisation, Wasserleitungen,
Strom, Gas.
Vorgeschlagener Preis: geschätzt ca. 35 Zloty/
Brutto pro m2 Er wird durch Ausschreibung festgelegt
Form der Rechtsveräußerung: Verkauf
Raumordnungsplan: genehmigt

Offer of the Asnyka
Total surface area: circa 13,6 ha (plots from
0.25ha up to 2,2ha).
Manner of land development: industrial development, storage and warehouse development,
service and commercial development and economic activity development, area featuring a
storage and service function
Location: the plots are situated as follows:
•
in Żagań in the area of the Żagań Economic Zone, in the vicinity of A18 (E36) motorway (Wroclaw - Berlin), 20 km to the
proximate motorway exit
•
Immediately by the national road 12, with
a direct access to the town bypass road
Description: Wasteland, undeveloped land,
Asnyka Street
Utility infrastructure: sewage, water, electric
energy, gas systems
Proposed price: estimated approx. 35 PLN/
gross per m2 – to be agreed in a form of a tender
Form of rights transfer: sales
Area development plan: approved
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Profil inwestycyjny
Investitionsprofil
Investment profile
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Żagań położony jest w pobliżu międzynarodowych szlaków komunikacyjnych
oraz w niewielkiej odległości od granicy
polsko-niemieckiej oraz polsko-czeskiej.
Z biznesowego i turystycznego punktu
widzenia miasto posiada bardzo atrakcyjną lokalizację. Dobre połączenie drogowe z Berlinem i pobliskimi lotniskami,
podobnie w kierunku Wrocławia i dalej
Krakowa, gwarantują szybki dostęp do
większych aglomeracji i ośrodków gospodarczo-biznesowych.
Odległości między najważniejszymi
miastami:
•
Zielona Góra – 45 km
•
Lotnisko Babimost – 85 km
•
Wrocław -160 km
•
Berlin – 190 km
•
Praga – 210 km
•
Szczecin – 260 km
•
Warszawa – 500 km
•
Gdańsk – 500 km
•
Gdynia – 523 km
Odległości do granic państw:
•
Niemicy – 45 km
•
Czechy – 70 km
•
Rosja – 1350 km

Gospodarka
Żagańska gospodarka rozwija się pod
względem innowacyjności procesów
produkcyjnych oraz handlu. Lokalne firmy inwestują w rozwój i rozbudowę.
Przemysł produkcyjny w Żaganiu to duża
różnorodność branż, w której przeważają zakłady obróbki metali, włókiennicze
oraz opakowań. Ważną role w mieście
zajmują małe firmy, głównie rodzinne,
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Location

Żagań befindet sich in der Nähe von internationalen Transportwegen und nicht weit von
der polnisch-deutschen und polnisch-tschechischen Grenze entfernt. Aus geschäftlicher
und touristischer Sicht hat diese Stadt eine
sehr attraktive Lage. Eine gute Straßenverbindung mit Berlin und den nahe gelegenen
Flughäfen, ähnlich wie in Breslau und weiter nach Krakau, garantiert einen schnellen
Zugang zu größeren Agglomerationen und
Wirtschafts- sowie Geschäftszentren.

Żagań is situated in the vicinity of the international traffic routes and in a small
distance from the Polish-German and Polish- Czech border. Form the business and
tourist point of view the town has a very
attractive location. A good road connection
with Berlin and the nearby airports, similarly as in the direction of Wroclaw and further
Cracow guarantees a quick access to the
largest urban centres and the economic
and business centres.

Entfernungen zwischen den wichtigsten
Städten:
•
Grünberg - 45 km
•
Bomster Flughafen - 85 km
•
Breslau -160 km
•
Berlin - 190 km
•
Prag - 210 km
•
Stettin - 260 km
•
Warschau - 500 km
•
Danzig - 500 km
•
Gdingen - 523 km

Distances between the most important
towns:
•
Zielona Góra – 45 km
•
Babimost airport – 85 km
•
Wroclaw -160 km
•
Berlin – 190 km
•
Prague – 210 km
•
Szczecin – 260 km
•
Warsaw – 500 km
•
Gdańsk – 500 km
•
Gdynia – 523 km

Entfernungen zu den Grenzen der Länder:
•
Deutschland - 45 km
•
Tschechische Republik - 70 km
•
Russland - 1350 km

Distances to the borders of the countries:
•
Federal Republic of Germany – 45 km
•
Czech Republic – 70 km
•
Russian Federation – 1350 km

Wirtschaft
Die Żagańer Wirtschaft entwickelt sich in
Bezug auf Innovationen von Produktionsprozessen und Handel. Lokale Unternehmen investieren in Entwicklung und Ausbau.
Die produktive Industrie in Żagań besteht
aus vielfältigen Branchen, in denen Metall-,
Textil- und Verpackungsverarbeitungsanlagen vorherrschen. Kleine Unternehmen,
hauptsächlich Familien- Unternehmen, aus

Economy
The economy of Żagań develops in terms
of the innovative manufacturing processes
and trade. The local companies invest in
their development and expansion. The manufacturing industry in Żagań is characterized by a diversity of the branches, in which
prevail the metal processing plants, textile
and packing plants. The small companies,
mainly family ones, involved in trade and
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W sektorze prywatnym działa około 2800 podmiotów, w tym
przeważają mali przedsiębiorcy których jest w Żaganiu blisko
2000. W mieście działają 22 firmy zatrudniające od 50 do 249 osób
oraz 94 firmy z zatrudnieniem od 10 do 49 osób. Z myślą o stałej
współpracy stworzono w strukturach żagańskiego urzędu Punkt
Obsługi Przedsiębiorcy i Inwestora, którego celem jest współpraca
z lokalnymi podmiotami oraz inwestorami pragnącymi rozpocząć
działalność w Żaganiu. Aktywność Punktu zaowocowała otwarciem
oddziału Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej oferującej szereg
szkoleń dla naszych przedsiębiorców.
Im Privatbereich gibt es etwa 2800 Unternehmen, von denen
die meisten Kleinunternehmer sind. Es gibt in Żagań etwa 2000
davon. In der Stadt arbeiten 22 Unternehmen mit 50 bis 249 Mitarbeitern und 94 Unternehmen mit 10 bis 49 Beschäftigten. Um eine dauerhafte Zusammenarbeit zu erreichen, wurde innerhalb der Strukturen
des Büros ein Service-zentrum für Unternehmen und Investoren eingerichtet, die in Żagań tätig sein wollen und dessen Ziel es ist, die Zusammenarbeit mit lokalen Unternehmen und Investoren zu fördern, die in
Żagań tätig sein wollen. Die Tätigkeit des Zentrums führte zur Eröffnung einer Zweigstelle der Westlichen Industrie- und Handelskammer,
die eine Reihe von Schulungen für unsere Unternehmer anbietet.
Circa 2.800 entities provide their economic activity in the private sector, in that prevail the small entrepreneurs that provides their activity in Żagań in a number of approx. 2.000. In the town
provide their economic activity 22 companies that employ from 50 up to
249 persons and 94 companies that employ from 10 up to 49 persons.
With a view to a cooperation on a permanent basis in the structures
of the office in Żagań has been created an Entrepreneur and Investor
Service Point, which is aimed at cooperating with the local entities and
investors who want to commence their economic activity in Żagań. The
activity of the Point resulted in an opening a branch of the Western Industry and Commerce Chamber that offers a wide range of the trainings
for our entrepreneurs.
zajmujące się handlem oraz działalnością usługową. Żagań jest miastem ściśle związanym z wojskiem. W mieście
znajduje się siedziba dowództwa 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

Handels- und Dienstleistungsbranchen
ausüben, spielen eine wichtige Rolle in der
Stadt. Żagań ist eine Stadt, die mit der Armee eng verbunden ist. Die Stadt hat das
Hauptquartier der 11. Lebuser Panzerbrigade.

Firmy które zainwestowały w Żaganiu:
•
Firma Produkcyjna Bartex ZPCH produkcja zabawek, pościeli i tekstyliów hotelowych)
•
Poltops sp. z o.o. - produkcja włókiennicza, producent dzianin z wełny owczej
•
P.H.U. Adam sp. z o.o. - Lubuskie
Centrum Dystrybucji Mięsa
•
Zakład Przetwórstwa Mięsnego
TAKO - przetwórstwo mięsa
•
Probet-Dasag sp. z o.o. - produkcją
wyrobów z betonu szlachetnego
•
Zakład Produkcyjny 9Maja sp.
z o.o. - produkcja tkanin wełnianych
•
Zakład Wielobranżowy Galwanizernia - produkcja, usługi w zakresie pokryć galwanicznych
•
VP Polska sp. z o.o. - produkcja
opakowań z papieru
•
Dringenberg Polska sp. z o.o. Producent mebli warsztatowych
i wyposażeń pojazdów serwisowych
•
Namar PHU - produkcją wypełnień
syntetycznych
•
TANDEM Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Sp. z o.o.
•
Kietzmann Coastings Sp z o.o. malowanie i lakierowanie przemysłowe.

Unternehmen, die in Żagań investiert haben:
•
Produktionsfirma Bartex ZPCH - Herstellung von Spielzeug, Bettwäsche
und Hoteltextilien
•
Poltops GmbH. - Textilproduktion,
Hersteller von Wirkwaren aus Schafwolle
•
P.H.U. Adam GmbH. - Lebuser Fleischverteilzentrum
•
Fleischverarbeitungsbetrieb TAKO –
Fleischverarbeitung
•
Probet-Dasag GmbH. - Herstellung
von Edelbetonprodukten
•
Produktionsberieb des 9. Mais
GmbH. - Herstellung von Wollstoffen
•
Galvanbetrieb - Produktion, Dienstleistungen auf dem Gebiet der galvanischen Beschichtungen
•
VP Polen GmbH - Herstellung von Papierverpackungen
•
Dringenberg Polska GmbH - Hersteller von Werkstattmöbeln und Ausrüstung für Service-Fahrzeuge
•
Namar PHU - Herstellung synthetischer Füllungen
•
TANDEM Bauwesen- und Strassenbetrieb GmbH.
•
Kietzmann Coastings GmbH. - Industriemalerei und Lackierung.

service activity play an important role in
the town. Żagań is the town closely connected with the army. The town hosts the
command of the 11th „Lubuska” Armoured
Cavalry Division.
The companies that invested in Żagań
•
Firma Produkcyjna Bartex ZPCH –
manufacturer of the toys, hotel bed
linen and textiles
•
Poltops sp. z o.o. - manufacturer of
textiles, ship wool knitted fabrics
•
P.H.U. Adam sp. z o.o. - Lubuskie
Centre of Meat Distribution
•
Zakład Przetwórstwa Mięsnego
TAKO – meat processing
•
Probet-Dasag sp. z o.o. - manufacturer of the terrazzo concrete
•
Zakład Produkcyjny 9Maja sp. z
o.o. - manufacturer of the wool textiles
•
Zakład Wielobranżowy Galwanizernia – manufacturing, electroplating services
•
VP Polska sp. z o.o. - manufacturer
of the paper packaging
•
Dringenberg Polska sp. z o.o. manufacturer of the workshop furniture and equipment of the service
vehicles
•
Namar PHU - manufacturer of the
synthetic fillings
•
TANDEM Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Sp. z o.o. – construction and road works
•
Kietzmann Coastings Sp z o.o. – industrial painting and varnishing.
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Gmina
Żary

/

Postaw na rozwój
Wetten Sie auf die Entwicklung

Opt for Development

Gmina Żary jest gminą wiejską położoną w południowo-zachodniej
części województwa lubuskiego, w granicach powiatu żarskiego, na pograniczu Niziny Śląskiej i Niziny Wielkopolskiej. Dawniej
(w latach 1975-1998) należała do województwa zielonogórskiego.
Siedzibą gminy jest miasto Żary w dzielnicy
Śródmieście. Gmina sąsiaduje z:
•
gminą Jesień (od północnego zachodu)
– powiat żarski,
•
gminą Lipniki Łużyckie (od zachodu) powiat żarski,
•
gminą Przewóz (od południowego zachodu) – powiat żarski,
•
gminą Wymiarki (od południa) – powiat
żagański,
•
gminą Iłowa (od wschodu) – powiat
żagański,
•
gminą Żagań (od wschodu/północnego wschodu) – powiat żagański,

26

Die Gemeinde Żary ist eine ländliche Gemeinde im südwestlichen Teil der Woiwodschaft Lebus, innerhalb der Grenzen des Żaryer Bezirks an
der Grenze zwischen dem Schlesischen
Tiefland und dem Großpolnischen Tiefland.
Früher (d.h. in den Jahren 1975-1998) gehörte es zur Grünberger Woiwodschaft .

The commune of Żary is the
rural commune situated in the
south-west part of the Lubuskie Province,
within the borders of the county of Żary on
the border on the Śląska and Wielkopolska
Lowlands. Formerly (over the years 19751998) ) it was included into the Zielona Góra
Province.

Der Sitz der Gemeinde ist die Stadt Żary in
der Innenstadt. Die Gemeinde grenzt an:
•
Herbstgemeinde (vom Nordwesten) Bezirk Żary,
•
Gemeinde Linderode (von Westen) –
Bezirk Żary,
•
Gemeinde Priebus (von Südwesten) –
Bezirk Żary Żarski,
•
Gemeinde Wiesau (von Süden) – Bezirk Żagań,
•
Gemeinde Halbau (von Osten) – Bezirk
Żagań,
•
Gemeinde Żagań (von Osten / Nordosten) – Bezirk Żagań,

Town of Żary is a seat of the commune in the
Downtown district. The commune neighbours with:
•
Jesień commune (from the north-west)
– County of Żary,
•
Lipniki Łużyckie commune (from the
west) - County of Żary,
•
Przewóz commune (from the south
-west) – County of Żary,
•
Wymiarki commune (from the south) –
County of Żary,
•
Iłowa commune (from the east) – County of Żary,
•
Commune of Żagań (from the east/
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•
•

gminą Nowogród Bobrzański (od północy) – powiat zielonogórski,
miastem Żary i Żagań.

•
•

Gemeinde Naumberg am Bober (von
Norden) – Bezirk Grünberg,
Die Stadt Żary und Żagań.

Geschichte

Historia
Dzisiejszy obszar gminy obejmuje swoim
zasięgiem historyczne tereny Dolnych Łużyc
zamieszkiwanych przez plemię Zara. Pierwsze, udokumentowane wzmianki o grodzie
i zamieszkującym go plemieniu pochodzą
z 1007 roku i wymienione zostały przez
niemieckiego kronikarza Thietmara opisując
wojnę Bolesława Chrobrego z Henrykiem II.
Przez terytorium, które zajmowało wspomniane plemię przebiegała droga handlowa
nazywana Traktem Niskim lub Solnym prowadząca z południowych Niemiec przez
Trzebiel do Wielkopolski. Trakt ten był szczególnie ważny dla rozwoju gminy Żary i całego regionu, zarówno w średniowieczu,
jak i nowszych dziejach. W późniejszych
czasach ukształtowały się również ważne
szlaki przez Lubsko do Gubina i przez Nowogród do Krosna i Zielonej Góry. W 1848
roku Żary otrzymały połączenie kolejowe
z Wrocławiem i Berlinem. Niewielki teren
plemienny Żarowian położony był na obszarze granicznym, gdzie w okresie wczesnego
średniowiecza ścierały się wpływy serbołużyckie i polskie. Okresowo obszar ten należał
do monarchii Chrobrego, następnie do Marchii Miśnieńskiej, a w XIII i XIV w. do książąt
śląskich.

Heutzutage umfasst das Gebiet der Gemeinde historische Gebiete der Niederlausitz,
die von einem Stamm von Zara besiedelt
wurde. Die Ortschaft wurde erstmals im
Jahre 1007 un deutschen Chronik urkundlich
erwähnt. Dort beschreibt Thietmar den Krieg
von Boleslaw mit Heinrich II.
Durch das Gebiet des erwähnten Stammes
verlief ein Handelsweg, der Niederweg oder
Salzweg genannt wurde. Dieser Weg führte aus Süddeutschland über Triebel nach
Großpolen und war für die Entwicklung der
Gemeinde Żary und der gesamten Region
sowohl im Mittelalter als auch in der jüngeren Geschichte besonders wichtig. Später
wurden auch wichtige Wege von Sommerfeld und Guben nach Novgorod, Krossen und
Grünberg angelegt. Im Jahre 1848 erhielt die
Stadt Żary eine Eisenbahnverbindung mit
Breslau und Berlin. Ein kleines Gelände des
Stammes Żarowian lag auf dem Grenzgebiet, wo verschiedene Einflüsse der Polen
und Sorben, die hier aufeinander trafen, im
frühen Mittelalter zu sehen waren. In regelmäßigen Abständen gehörte das Gebiet der
Monarchie von Bolesław Chrobry, dann der
Meißner Mark. Im 18. und 19. Jahrhundert
war es im Besitz von schlesischen Fürsten.

Sehenswürdigkeiten

Zabytki
Gmina Żary należy do jednej z najzasobniejszej w zabytki architektury, szczególnie
w obiekty sakralne zlokalizowane głównie
w centrach wsi, ale również w architekturę
rezydencjalną w postaci dworów, pałaców
i folwarków. Jednak Gmina Żary najbardziej
znana jest z pięknej przyrody otaczającej
miejscowości leżące na jej terenie.

Zur Gemeinde von Żary gehörten architektonische Baudenkmäler, vor allem in Sakralbauten, aber auch Wohnarchitektur in Form
von Herrenhäusern, Palästen und Bauernhöfen, die sich hauptsächlich im Dorfyentrum befinden. Żary ist jedoch vor allem für
die schöne Natur bekannt, die die umliegenden Städte umgibt.

•
•

northern-east) – County of Zielona
Góra,
Nowogród Bobrzański commune (from
the north) – County of Zielona Góra,
Town of Żary and Żagań.

History
A today’s area of the communes covers the
historical territories of Lower Lusatia inhabited by the Zara tribe. The first, documented
mentions about the town and the tribe residing in it are dated back from 1007. They
were entered by in the Chronicle of Thietmar
in a coverage from a war between Boleslaus
I the Brave with Henry II.
Beyond the territory occupied by the abovementioned tribe run the trade route called
the Low Route or Salt Route that lead from
Germany through Trzebiel to Wielkopolska.
This route was especially important for a development of the commune of Żary and the
entire region, both in the Middle Ages and in
the newer history. In the further Times, the
important routes through Lubsko to Gubin
and through Nowogród to Krosno and Zielona Góra were also developed. A small tribal
territory of the Żary inhabitants was situated
on this geographical area, when in the period
of the early Middle Ages clashed the Sorbian
and Polish influences. From time to time this
area belonged to the monarchy of Boleslaus
I the Brave, and then the Margraviate of Meissen, and in the 13th and 14th century to
the Silesian dukes.

Monuments
The commune of Żary is one of the most
abundant in the architectural monuments,
in particular in the sacral facilities located
mainly in the village centres, but also in the
residential architecture such as the courts,
places and manors. Nevertheless, the commune of Żary is the most well-known for its
beautiful nature surrounding the localities
situated on its area.

Na terenie Gminy znajdują się:
•
•
•

obszary chronionego krajobrazu: „30B-Wschodnie okolice
Lubska” - 7.907 h
obszary chronionego krajobrazu: „32-Las Żarski” - 2.360
ha
obszary chronionego krajobrazu: „33-Bory
Bogumiłowskie” - 8.910 ha

In der Gemeinde gibt es:
•
•
•

die Landschaftsschutzgebiete: “30B-Ostgebiete von Sommerfeld” - 7.907 ha,”
32-Żaryer Wald” - 2.360 ha,
,,33-Wälder von Bogumil” - 8.910 ha

The area of the commune includes:
•
•
•

Protected Landscape Areas such as “30B-the Eastern
Lubuskie Neighbourhood” - 7.907 ha,
“32- Żarski Forest” - 2.360 ha,
“33-Coniferous Forests of Bogumiłów “- 8.910 ha.
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Oferta inwestycyjna
Investitionsangebot
Investment Offer

Kontakt dla inwestorów
Kontakt für Investoren
Contact for investors
Urząd Gminy Żary
aleja Jana Pawła II 6, 68-200 Żary
tel. +48 68 470 73 00,
fax. +48 68 470 73 03
e-mail: gminazary@gminazary.pl

Oferta inwestycyjna
Powierzchnia całkowita: ok. 15 ha (8 działek
- 319/16, 319/48;, 319/47, 319/46, 319/45,
319/49 ).
Sposób zagospodarowania: zabudowa na cele
techniczno - produkcyjne.
Lokalizacja: działki położone są:
•
Na terenie Gminy Żary pomiędzy drogą
krajową nr 27 relacji Zielona Góra – Żary
– Przewóz, a drogą powiatową 1076 F
relacji Żary – Lubomyśl – Złotnik.
•
Przy granicy z Niemcami – w pobliżu autostrady A18 (E36) Wrocław - Berlin – 9km
do najbliższego zjazdu.
•
Z bliskim dostępem do obwodnicy miasta
Żary.
Opis: Nieużytek, teren niezabudowany
Uzbrojenie: sieć wodociągowa, system mieszany kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, energia
elektryczna, gaz w przyległych ulicach
Proponowana cena: zostanie ustalona po sporządzeniu operatu szacunkowego
Forma zbycia praw: sprzedaż
Plan zagospodarowania przestrzennego: zatwierdzony.
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Investitionsangebot
Gesamtfläche: ca. 15 ha (8 Parzellen - 319/16,
319/48, 319/47, 319/46, 319/45, 319/49).
Entwicklungsmethode: Entwicklung für
technische und Produktionszwecke.
Lage: Grundstücke befinden sich:
•
im Gebiet der Gemeinde Żary zwischen
der Nationalstraße Nr. 27 in der Strecke
Grünberg - Żary - Priebus und an der
Bezirkstraße 1076 F in der Strecke Żary
- Lubomyśl – Reinswalde.
•
in der Nähe der Grenze an Deutschland
- in der Nähe der A18 (E36) Breslau Berlin - 9 km bis zur nächsten Ausfahrt.
•
mit nahem Zugang zur Umgehungsstraße der Stadt Żary.
Beschreibung: Ödland, unbebaute Fläche
Ausrüstung: Wasserversorgungsnetz, Mischsystem von Schwerkraft- und Druckabwasser, Strom, Gas in benachbarten Straßen
Vorgeschlagener: Preis wird nach dem
Schätzungssbericht festgelegt
Form der Rechtübertragung: Verkauf
Flächennutzungsplan: genehmigt.

Gminne tereny inwestycycjne przy drodze krajowej nr 27
/ Kommunale Investitionsgebiete an der Landsstraße Nr. 27
/ The investment areas of the commune next to the national
road 27

Edyta Ciecierska
Kierownik Referatu Gospodarki
Nieruchomościami i Środowiska
tel. +48 68 470 73 28
e-mail: edyta.ciecierska@gminazary.pl
www.gminazary.pl

Investment Offer
Total surface area: circa 15 ha (8 plots 319/16, 319/48; 319/47, 319/46, 319/45,
319/49).
Manner of land development: development
for the technical and manufacturing purposes
Location: the plots are situated as follows:
•
In the area of the commune of Żary between the national road no. 27 (Zielona
Góra – Żary – Przewóz), and the county
road 1076 F (Żary – Lubomyśl – Złotnik)
•
Next to the border with Germany – in
the vicinity of the A18 motorway (E36)
Wroclaw - Berlin – 9km to the proximate motorway exit
•
With a nearby access to the town bypass road of Żary.
Description: Wasteland, undeveloped land
Utility infrastructure: water network, mixed
gravity and pressure sewage system, electric
energy, gas in the adjacent street
Proposed price: to be determined upon drawing up an appraisal report
Form of rights transfer: sales
Area development plan: approved
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Profil inwestycyjny
Investitionsprofil
Investment profile
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Gmina położona jest w bliskiej odległości
od przejść granicznych z Niemcami:
•
w Przewozie (ok. 30 km), Olszynie (ok.
25 km) i Łęknicy (ok. 35 km). Teren
gminy Żary przecięty jest ważnymi
szlakami komunikacyjnymi - drogami
nr: 12 i 27, umożliwiającymi dojazd do
przejść drogowych na granicy, a także
autostradą A18, łączącą dawne przejście,
•
w Olszynie z autostradą A4 prowadzącą w kierunku Przemyśla, na której
zlokalizowano węzeł Żary.

Gospodarka
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Żary

Lage
Die Gemeinde liegt in unmittelbarer Nähe
zu Grenzübergängen nach Deutschland:
•
in Priebus (ca. 30 km), Olstin (ca. 25
km) und Lugknitz (ca. 35 km). Das
Gebiet der Gemeinde Żary wird von
wichtigen Verbindungswegen durchquert, die Straßen Nr. 12 und 27, die
Grenzübergänge sowie die Autobahn
A18
•
in Olstin mit der Autobahn A4 in Richtung Premissel, wo sich die Kreuzung
Żary befindet.

Wirtschaft

Zdecydowana większość podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenie
gminy Żary zajmuje się handlem hurtowym
i detalicznym oraz naprawą samochodów.
Większość podmiotów należy do sektora
prywatnego.

Die überwiegende Mehrheit der Unternehmen in der Gemeinde von Żary beschäftigt
sich mit Groß-und Einzelhandel sowie Autoreparaturen. Die meisten Unternehmen
gehören den privaten Besitzern.

Firmy, które zainwestowały w gminie
Żary:
•
Querqus, Fraszewski Damian – produkcja wyrobów tartacznych
•
Przedsiębiorstwo Wielobranżawe
WEST Krzysztof Kurczab
•
Box-Pak – hurtownia wielobranżowa
•
SUNDS TEXTILES POLAND Sp. z o.o.
– wyroby tekstylne,
•
Apexim AB, Mirostowice – przemysł
i energetyka
•
JASTA Sp. z o.o. – wynajem i sprzedaż
maszyn budowlanych i urządzeń
•
MAGNAPLAST Sp. z o.o. – przetwórstwo tworzyw sztucznych i produkcja
systemów kanalizacyjnych
•
Zakład zagospodarowania Odpadów „ZZO Marszów”
•
MK Systemy Kominowe Sp. z o.o. –
producent systemów kominowych
z blachy kwasoodpornej

Firmen, die in der Gemeinde Żary investiert haben:
•
Querqus, Fraszewski Damian - Produktion von Sägewerksprodukten
•
Mehrbranchenunternehmen WEST
von Krzysztof Kurczab
•
Box-Pak - Mehrbranchengroßhandel
•
SUNDS TEXTILES POLEN GmbH Textilerzeugnisse,
•
Apexim AB, Mirostowice - Industrie
und Energie
•
JASTA GmbH - Vermietung und Verkauf von Baumaschinen und -geräten
•
MAGNAPLAST GmbH. - Kunststoffverarbeitung und Produktion von
Abwassersystemen
•
Abfallwirtschaftsanlage „ZZO Marszów”
•
MK Schornsteinsysteme GmbH Hersteller von Schornsteinsystemen
aus säurebeständigem Stahl
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Location

The commune is located in a near distance
to the border crossing points with Germany:
•
in Przewóz (circa 30 km), Olszyna (circa
25 km) and Łęknica (circa 35 km). The
area of the commune of Żary is crossed by the important traffic routes –
the roads no. 12 and 27 that enable to
access the border crossing points, as
well as the A-18 motorway that connects the former crossing point,
•
in Olszyna with the A4 motorway in
the direction of Przemyśl, on which the
Żary transport node is situated.

Economy
A vast majority of the economic entities located on the territory of the Commune of
Żary is involved in the wholesale and retail
trade and car repairs. Most of the entities
belongs to a private sector.
The companies that invested in the commune of Żary:
•
Querqus, Fraszewski Damian – manufacturer of the sawmill products
•
Przedsiębiorstwo
Wielobranżawe
WEST Krzysztof Kurczab
•
Box-Pak – multi-discipline wholesaler’s
•
SUNDS TEXTILES POLAND Sp. z o.o. –
textile products
•
Apexim AB, Mirostowice – industry
and power generating
•
JASTA Sp. z o.o. – rental and sales of
the construction machines and devices
•
MAGNAPLAST Sp. z o.o. – plastic processing and manufacturing of the sewage systems
•
Zakład zagospodarowania Odpadów
“ZZO Marszów” – waste management plant
•
MK Systemy Kominowe Sp. z o.o. –
manufacturer of the chimney systems
from the acid resistant steel
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Gmina z pozytywną energią
Gemeinde mit positiver Energie
The Commune with Positive
Energy

Gmina Wiejska Żagań położona jest w zachodniej części
kraju, w województwie lubuskim i powiecie żagańskim. Od północy sąsiaduje z gminą Nowogród Bobrzański, od
wschodu gminami: Brzeźnica, Szprotawa i Małomice; od południa graniczy z
gminą Osiecznica (województwo dolnośląski), od zachodu z gminami Iłowa
i Żary. Siedziba gminy jest na terenie
miasta Żagań. Obszar gminy zajmuje
powierzchnię 281 km2. Gminę tworzy
15 sołectw, a liczba mieszkańców wynosi ponad 7200 osób. Gmina ma charakter rolniczy, z dużymi możliwościami
zagospodarowania gospodarczego i
przemysłowego.

Historia
Rozciągnięty terytorialnie w linii południowej obszar gminy ma zróżnicowany krajobraz przyrodniczo-kulturowy.
Gmina zajmuje część terytorium dawnego księstwa żagańskiego. We wcze-

30

Die Landsgemeinde Żagań befindet sich im westlichen Teil des
Landes, in der Woiwodschaft Lubuskie und
im Bezirk von Żagań. Sie grenzt an die Gemeinde Naumburg am Bober im Norden , an
Briesnitz, Sprottau und Mallmitz im Osten, an
die Gemeinde Güntersberg (Woiwodschaft
Niederschlesien) im Süden und im Westen
an die Gemeinden Halbau und Żary. Der Sitz
der Gemeinde befindet sich in der Stadt Żagań. Das Gebiet der Gemeinde umfasst die
Fläche von 281 km2. Die Gemeinde erstellt
15 Bürgermeisterämter: die Einwohnerzahl
beträgt über 7.200 Personen. Die Gemeinde ist von der Landwirtschaft geprägt, mit
großen Möglichkeiten für die Entwicklung
des Tourismus.

Geschichte
Das in der südlichen Linie territorial verbreitete Gebiet hat eine vielfältige Natur- und
Kulturlandschaft. Die Gemeinde nimmt
einen Teil des Territoriums des ehemaligen
Fürstentums von Żagań ein. Im frühen Mit-

The rural commune of Żagań is
situated in the western part of
the country, in the Lubuskie Province and county of Żagań. From the north it neighbours
with Nowogród Bobrzański commune, and
from the east with the following communes:
Brzeźnica, Szprotawa and Małomice; from
the south it borders with the Osiecznica commune (Lower Silesia Province), and from the
west with the Iłowa and Commune of Żary.
The seat of the commune is in the area of
the town Żagań. A territory of the commune
includes a surface area of 281 km2. The commune consists of 15 village administrations,
and a population of its inhabitants is of 7200
persons. The commune has an agricultural
nature, with a great opportunity to develop in
terms of tourism.

History
Das in der südlichen Linie territorial verbreitete Gebiet hat eine vielfältige Natur- und
Kulturlandschaft. Die Gemeinde nimmt einen
Teil des Territoriums des ehemaligen Fürstentums von Żagań ein. Im frühen Mittelalter
waren die Flüsse Queis und Bober. The territory of the commune that stretches out in the
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snym średniowieczu rzeki Kwisa i Bóbr
stanowiły granicę oddzielającą plemiona śląskie od łużyckich. Za pierwszych
Piastów był to odcinek granicy państwowej. Gdy za czasów Chrobrego teren późniejszego księstwa żagańskiego
podlegał kasztelanii krośnieńskiej, po
1153 roku powstała kasztelania Żagańska. Po rozbiciu dzielnicowym cały
obszar późniejszego księstwa żagańskiego należał do dzielnicy śląskiej. W
1250 roku wyodrębniło się księstwo
głogowskie, do którego należała też
kasztelania żagańska. Dalsze rozdrobnienie nastąpiło po śmierci pierwszego
księcia głogowskiego Konrada, gdy wydzielone zostały księstwa ścinawskie i
żagańskie. Żagań otrzymał najmłodszy
z synów Konrada - Przemko. Wkrótce
zamienił się dziedzictwem z bratem i
osiadł w Ścinawie, a władcą księstwa
żagańskiego został Konrad II Garbaty.
Po nim panowało w Żaganiu sześć książąt o tym samym imieniu, Henryk III, IV,
V, VI, VII i VIII po nich zaś Jan I, Baltazar. Już w czasach Henryka IV księstwo
żagańskie stało się lennem królów czeskich, którzy byli równocześnie cesarzami rzymskimi narodu niemieckiego.

telalter waren die Flüsse Queis und Bober
die Grenze, die die schlesischen Stämme
von den Lausitzer Stämmen trennte. Für
die ersten Piasten war es ein Abschnitt der
Staatsgrenze. Als das Gebiet in der Herrschaftszeit von Bolesaw Chrobry des späteren
Herzogtums Żagań der Krossen-Kastellanei
unterworfen wurde, wurde nach dem Jahr
1153 die der Kastellan von Żagań gegründet.
Nach der Bezirksdivision gehörte das gesamte Gebiet des späteren Herzogtums von
Żagań zum Bezirk Schlesien. Im Jahr 1250
wurde das Fürstentum Glogau eingerichtet,
zu dem auch der Kastellan von Żagań gehörte. Eine weitere Zersplitterung trat nach
dem Tod von Konrad, dem ersten Herzog von
Glogau ein, als die Herzöge von Steinau und
Żagań getrennt wurden. Żagań wurde von
Konrads jüngsten Sohn, der Przemek hieß,
empfangen. Bald tauschte er sein Erbe mit
seinem Bruder und ließ sich in Steinau nieder,
der Herrscher des Fürstentums von Żagań
wurde Konrad II. Garbaty. Später regierten
sechs Fürsten desselben Namens in Żagań,
Heinrich III., IV., V., VI., VII. und VIII. Danach war
dies Jan I. Belsazar. Schon zu Zeiten von Heinrich IV. wurde das Herzogtum Żagań zum
Lehen der böhmischen Könige, die auch römische Kaiser der deutschen Nation waren.

Od 1630 roku władały księstwem żagańskim wielkie rody magnackie Wallensteinów, Lobkowiców, Bironów I
Talleyrandów obdarowane przez cesarzy z tytułami książąt żagańskich. W
1740 roku księstwo, wraz z całym Śląskiem, przeszło pod panowanie pruskie.
Rok później został powiat żagański. W
wyniku reorganizacji podziału administracyjnego Prus, w 1932 roku utworzono powiat szprotawski z siedzibą w
Żaganiu. W 1945 roku powstał powiat
żagański w granicach dawnego księstwa, bez Nowogrodu Bobrzańskiego
I Przewozu. Reforma administracyjna
w 1975 roku zniosła powiaty, powołując gminy, w tym żagańską w obecnym
kształcie. W 1998 roku gmina znalazła
się w obrębie reaktywowanego powiatu
żagańskiego.

Seit 1630 regierten die großen Magnaten
von Wallenstein, Lobkowitz, Biron und Talleyrand das Königstum von Żagań, die von Kaisern mit dem Titel eines Fürsten von Żagań
beschert wurden. Im Jahre 1740 ging das Herzogtum zusammen mit ganz Schlesien unter die preußische Herrschaft. Ein Jahr später
wurde das Bezirk von Żagań abgeschafft.
Infolge der Reorganisation der Verwaltungseinheit Preußens wurde im Jahre 1932 der
Bezirk Sprottau mit Sitz in Żagań gegründet.
Im Jahre 1945 wurde der Bezirk von Żagań
innerhalb der Grenzen des ehemaligen Herzogtums ohne Naaumburg am Bober und
Priebus gegründet. Die Verwaltungsreform
im Jahre 1975 schaffte alle Bezirke ab, in
denen die Gemeinden gegründet wurden.
Darunter ist auch die Stadt Żagań in ihrer
heutigen Form. Im Jahr 1998 befand sich die
Gemeinde im reaktivierten Dorf Żagań.

southern line features a diversified natural
and cultural landscape. The commune covers
a part of the territory of the former Dutchy
of Żagań. In the early Middle Ages, the Kwisa
and Bóbr rivers constituted a border that separated the Silesian and Sorbian tribes. In the
times of the first Piasts it was a section of the
state border. When in the times of Boleslaus
I the Brave the area of the further Dutchy of
Żagań was subordinated to the Castellany
of Krosno, after 1153 was established the
Castellany of Żagań. Upon a fragmentation,
the entire area of the further Dutchy of Żagań
belonged to the Silesian district. In 1250 was
separated the Dutchy of Głogów, to which
belonged the Castellany of Żagań. The further
fragmentation took part after a death of Konrad of Głogów, the duke of Głogów. Przemko,
the youngest of the Konrad’s sons received
Żagań. Soon it exchanges his inheritance with
his brother and settled in Ścinawa. Konrad II
Hunchbacked of Głogów became the sovereign of the dutchy of Głogów. After him in
Żagań ruled six dukes with the same name,
Henry III, IV, V, VI, VII and VIII, and after tham
John I, Balthazar. Already in the times of Henry
IV, the Dutchy of Głogów became a seigniority
of the Bohemian kings, who at the same time
were the Roman Emperors of the German
Nation.
Since 1630, the great aristocratic families of
the Wallensteins, the Lobkowiczs, the Birons
and the Talleyrands ruled over the Dutchy
of Żagań. These families were granted the
titles of the Dukes of Żagań by the emperors. In 1740, the Dutchy, together with the
entire Silesia, passed under the Prussian reign. One year later the county of Żagań was
established. As a result of a reorganisation of
the administrative division of Prussia, in 1932
the county of Szprotawa with a seat in Żagań
was established. In 1945 within the borders
of the former dutchy, excluding Nowogród
Bobrzański and Przewóz was established the
county of Żagań. An administrative reform
of 1975 eliminated the counties and created
the communes, in the commune of Żagań in
its current shape. In 1998 the commune was
included into the reactivated county of Żagań.
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Oferta inwestycyjna
Investitionsangebot
Investment Offer

Kontakt dla inwestorów
Kontakt für Investoren
Contact for investors
Urząd Gminy Żagań
ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań
tel. +48 68 458 48 00
e-mail: urzad@gminazagan.pl

Oferta inwestycyjna
Powierzchnia całkowita: 36 ha podzielonych na 7 uzbrojonych działek.
Sposób zagospodarowania: teren przemysłowy
Lokalizacja: działki położone są:
•
Na terenie Gminy Żagań zlokalizowane przy drodze wojewódzkiej nr 296,
w odległości 3 km od drogi krajowej nr
12 relacji Żagań – Nowa Sól – w odległości 15 km od najbliższego zjazdu na
autostradę A18 (E36) Wrocław- Berlin.
•
W odległości ok. 30 km znajduje się
najbliższy zjadz na drogę ekspresową
S3.
Opis: Tereny różne po byłm lotnisku woskowym.
Uzbrojenie: ok. 200m od granicy terenu do
przyłącza elektrycznego, gazowego oraz ok.
20 m od przyłącza wodno-kanalizacyjnego
Proponowana cena: określona na podstawie operatu szacunkowego
Forma zbycia praw: przetarg lub negocjacje
Plan zagospodarowania przestrzennego:
zatwierdzony
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Investitionsangebot
Gesamtfläche: 36 ha, aufgeteilt in 7 ausgerüstete Parzellen.
Entwicklungsmethode: Industriegebiet
Lage: die Grundstücke befinden sich:
•
in der Gemeinde Żagań an der Landstraße Nr. 296, 3 km von der Nationalstraße Nr. 12 in der Strecke Żagań - Neusalz – in der Entfernung von 15 km von
der nächsten Ausfahrt auf der Autobahn
A18 (E36), Breslau-Berlin.
•
In einer Entfernung von ca. 30 km befindet sich die nächste Ausfahrt der Schnellstraße S3.
Beschreibung: Verschiedene Bereiche nahe
ehemaligen militärischen Flughafen.
Ausrüstung: ca. 200 m von der Landesgrenze
zum Strom- und Gasanschluss und ca. 20 m
vom Wasser- und Abwasseranschluss entfernt
Vorgeschlagener Preis: bezeichnet auf Grund
des Schätzungsberichts
Form der Rechtsübertragung: Ausschreibung
oder Verhandlung
Flächennutzungsplan: genehmigt

Gminne tereny inwestycycjne przy drodze krajowej nr 12
/ Kommunale Investitionsgebiete an der Landsstraße Nr. 12
/ The investment areas of the commune next to the national
road 12

Obsługa Inwestora
Agnieszka Antosz
tel. +48 68 458 48 14
e-mail: agnieszka.antosz@gminazagan.pl

Investment Offer
Total surface area: 36 ha divided into 7 plots
with a utility infrastructure
Manner of land development: industrial area
Location: the plots are located:
•
On the area of the commune of Żagań
situated by the provincial road no. 296,
within a distance of 3 km from the national road no. 12 (Żagań – Nowa Sól)
– within a distance of 15 km from a
proximate exit to the A18 motorway
(E36) (Wroclaw- Berlin)
•
Within a distance of circa 30 km there is
a proximate exit to the S3 express road
Description: Different areas of the former
military airport
Utility infrastructure: circa 200m from the
area border to an electric and gas connection and circa 20 m from a water and sewage
connection
Proposed price: to be determined upon drawing up an appraisal report
Form of rights transfer: tender or negotiations
Area development plan: approved
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Profil inwestycyjny
Investitionsprofil
Investment profile
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Gospodarka

W Gminie Żagań prowadzona jest głównie
działalność rolnicza, jednak coraz większego znaczenia nabiera przemysł. W gminie
działają elektrownie wykorzystujące energię wód pływających. Rozwija się eksploatacja kruszywa budowlanego. Teren gminy
obfituje w łoża piasków i żwirów. Na terenie gminy działają podmioty gospodarcze,
wśród których są spółki z udziałem kapitału
zagranicznego.
Sektor prywatny i publiczny łącznie obejmuje ponad 540 podmiotów, z tego ponad 510 to podmioty gospodarcze sektora
prywatnego. Przeważająca liczba podmiotów gospodarczych działających na terenie
gminy Żagań to osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą. Są to głównie firmy jednoosobowe lub mikro przedsiębiorcy
zatrudniający do 9 pracowników.
Podmioty te prowadzą przede wszystkim
działalność usługową taką jak: działalność
handlowa, budowlana, produkcyjna oraz
transportowa.
W miejscowości Tomaszowo, utworzonej
w 1992 roku na terenach będących wcześniej w użytkowaniu wojsk rosyjskich znajduje się nadal 170 ha ciekawych terenów
inwestycyjnych, z czego ponad 36 ha zostało włączonych do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Komunikacja
Sieć drogową na terenie Gminy Żagań tworzą drogi powiatowe, gminne, wojewódzkie
oraz krajowe. Przez gminę Żagań biegnie
autostrada A18, droga krajowa nr 12 oraz
dwie drogi wojewódzkie: droga wojewódzka nr 295 (trasa łączy Nowogród Bobrzański z Żaganiem) oraz nr 296 (relacji Kożuchów - Żagań).
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In der Gemeinde Żagań wid hauptsächlich
Landwirtschaft betrieben. Allerdings gewinnt die Industrie immer mehr an Bedeutung.Die Gemeinde betreibt Kraftwerke, die
die Energie fließender Gewässer ausnutzen.
Es entwickelt sich auch Gewinnung von Baukies. Das Gebiet der Gemeinde ist reich an
Sand- und Kiesbetten. In der Gemeinde gibt
es verschiedene Unternehmen mit ausländischem Kapital.
Der private und der öffentliche Sektor umfassen zusammen mehr als 540 Unternehmen, von denen über 510 Unternehmen
Unternehmen des Privatsektors sind. Die
überwiegende Zahl der in der Gemeinde
Żagań tätigen Personen sind Angestellte,
die eine Geschäftstätigkeit ausüben. Das
sind hauptsächlich Einzelunternehmen
oder Kleinstunternehmer mit bis zu 9 Mitarbeitern.
Diese Einheiten erbringen hauptsächlich
Dienstleistungen wie: Handel, Bauwesen,
Produktion und Transport.
In der im Jahre 1992 gegründeten Ortschaft
Tomaszowo, wo früher russische Truppen
stationiert waren, befinden sich noch 170
ha interessante Investitionsgebiete, von
denen über 36 ha in die Sonderwirtschaftszone Küstrin-Slubice einbezogen wurden.

Verkehrswege
Das Straßennetz in der Gemeinde Żagań
besteht aus Bezirks-, Stadt-, Gemeinde- und Landsstraßen. Die Autobahn A18
verläuft durch die Gemeinde Żagań, die
Landsstraße Nr. 12 sowie die beiden Landesstraßen: Nr. 295 (verbindet Naumburg
am Bober mit Żagań) und Nr. 296 (Verbindung Freystadt – Żagań).
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Economy

In the commune of Żagań is mainly conducted the agricultural activity, however the
industry is an increasing importance. The power plants that use the energy of the flowing
water operate in the commune. A usage of
the construction aggregates develops in
the commune. The area of the commune is
abundant in the sand and gravel deposits. On
the area of the commune conduct their economic activity the economic entities, among
them the companies with a foreign capital
share.
In total the private and public sector includes
540 entities, in that more than 510 entities
are the private sector entities. An overwhelming number of the economic entities that
operate on the area of the commune of
Żagań constitute the natural persons conducting economic activity. They are mainly
the sole traders or microentrepreneurs that
employ up to 9 employees.
These entities run, first and foremost, the
service operations such as: trade, construction, manufacturing and transport activities.
In a locality of Tomaszowo, created in 1992
on the areas used formerly by the Russian army there is 170 ha of the interesting
investment areas, in that more than 36ha
was included to the Kostrzyń-Słubice Special
Economic Zone.

Communication
A road network on the territory of the commune of Żagań is created by the county,
commune, provincial and national roads. The
A8 motorway, national road no. 12 and two
provincial roads: provincial road no. 295 (connects Nowogród Bobrzański with Żagań) and
provincial road no. 296 (Kożuchów - Żagań).
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Mapa obszarów inwestycyjnych
Karte der Investitionsbereiche
Map of the investment areas
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Stara Kopernia
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Opis punktów na mapie:
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DK1

Beschreibung der Punkte auf der Karte / Description of the points on the map
1. Obszar Inwestycyjny Miasta Żary - Żarski Park
Przemysłowy
Investitionsgebiet der Stadt Żary – Industrie-Park von Żary
/ Investment Area of the Town of Żary - Żary Industrial Park

/
A
1
8

2. Obszar Inwestycyjny Miasta Żary
- Żarski Park Przemysłowy
Investitionsgebiet der Stadt Żary – Industrie-Park von Żary
/ Investment Area of the Town of Żary - Żary Industrial Park

3. Obszar Inwestycyjny Gminy Wiejskiej Żary

Investitionsgebiet des ländlichen Bezirks von Żary – Industrie-Park von Żary /
Investment Area of the Rural Commune of Żary - Żary Industrial Park

4. Obszar Inwestycyjny Miasta Żary - przyległy do
DK12
Investitionsgebiet der Stadt Żary – an DK12 gelegen
/ Investment Area of the Town of Żary - adjacent to the DK12

5. Obszar Inwestycyjny Miasta Żagań - Żagańska
Strefa Gospodarcza
Investitionsgebiet der Stadt Żary - Wirtschaftszone von Żagań
/ Investment Area of the Town of Żagań - Żagań Economic Zone

6. Obszar Inwestycyjny Gminy Wiejskiej Żagań tereny po byłym lotnisku

Investitionsgebiet des Landkreises von Żagań - Gebiete des ehemaligen
Flughafens / Investment Area of the Rural Commune of Żagań - areas of the
former airport.

OF
Żarsko-Żagański Obszar Funkcjonalny

Urząd Miasta Żary

Urząd Miasta Żagań

pl. Rynek 1-5
68-200 Żary
tel. +48 68 470 83 17
tel. +48 68 470 83 05
fax. +48 68 470 83 86
e-mail: miasto@um.zary.pl
www.zary.pl

Plac Słowiański 17
68-100 Żagań
tel. +48 68 477 10 40
fax. +48 68 477 10 17
e-mail: info@um.zagan.pl
www.urzadmiasta.zagan.pl

Urząd Gminy Żary

Urząd Gminy Żagań

al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
tel. +48 68 470 73 00
fax. +48 68 470 73 03
e-mail: gminazary@gminazary.pl
www.gminazary.pl

ul. Armii Krajowej 9
68-100 Żagań
tel. +48 68 458 48 00
e-mail: urzad@gminazagan.pl
www.gminazagan.pl

Publikacja została wydana w ramach projektu pn.: „Utworzenie Żagańsko - Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko
– Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

