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To w jakim obecnie punkcie jesteśmy jako 
miasto, jest między innymi efektem pracy 
ludzi związanych z samorządem lokalnym. 
Każda kadencja to kolejny krok i wiele do-
brych decyzji służących rozwojowi naszej 
małej ojczyzny. Najważniejszą rolę jednak 
odegrali mieszkańcy, którzy wykorzystali 
i nadal wykorzystują dane im szanse. To 
ludzie aktywni, kreatywni, otwarci, biorący 
sprawy w swoje ręce, zainteresowani roz-
wojem. Dzięki nim Żary stały się atrakcyj-
nym miejscem pracy, działalności gospo-
darczej, a także zamieszkania. 

Żary to miasto przemysłowe posiadające 
bogate tradycje na tym polu, które są nie-
ustannie rozwijane. Działa strefa inwesty-
cyjna o powierzchni ok. 100 ha. Wszystkie 
firmy na terenie miasta zajmują obszar 
ponad 270 ha. Zgodnie z ostatnimi danymi  
z GUS funkcjonuje ponad 4500 podmiotów 
o różnym charakterze. To ma wpływ na bez-
pieczeństwo gospodarcze miasta, szczegól-
nie w przypadku sytuacji kryzysowych. 

Położenie w pasie przygranicznym oraz 
w niezbyt dużej odległości w stosunku do 
ośrodków gospodarczych takich jak Wro-
cław, Poznań, Berlin decyduje także o dy-
namice rozwoju gospodarczego. Poza tym 
ważną kwestią jest również poprawiająca 
się systematycznie infrastruktura (w tym 
drogowa) w granicach miasta jak i poza nim.  
W ciągu ostatnich kilku lat przebudowa-
liśmy generalnie prawie wszystkie drogi 
wjazdowe/wyjazdowe do/z miasta. Są to 
ul. Żagańska, Zgorzelecka, Okrzei, Zielono-
górska. Wsparliśmy samorząd powiatowy 
przy ul. Moniuszki i Al. Wojska Polskiego. 
Pozostały do realizacji ul. Bohaterów Get-
ta, druga część ul. Moniuszki oraz ul. Pia-

stowska. Przygotowujemy obecnie te pro-
jekty.

Bardzo ważną kwestią w realizacji przed-
sięwzięć są środki finansowe pozyski-
wane ze źródeł zewnętrznych. Od 2015 
roku zdobyliśmy w różnego typu kon-
kursach około 58 mln złotych pocho-
dzących z funduszy unijnych, transgra-
nicznych i krajowych. Miały one bardzo 
duży wpływ na zmiany infrastrukturalne, 
społeczne, oświatowe oraz rekreacyjne  
w przestrzeni miasta.

Żary są ważnym ośrodkiem na mapie aktywności gospodarczej województwa 
lubuskiego. Co złożyło się na taką pozycję? 

pytają burmistrza
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Budżet Żar roku 2021 to około 200 mln zło-
tych. Budują go wpływy z podatków, dota-
cje, subwencje. Nasza sytuacja finansowa 
jest stabilna i bezpieczna. Możemy pozwolić 
sobie na inwestycje służące mieszkańcom 
oraz skorzystać z chwilowego wsparcia kre-
dytowego gdy realizujemy przedsięwzięcia, 

na które zdobyliśmy pieniądze unijne, ale 
musimy poczekać na zwrot.

Mam nadzieję, że mimo problemów de-
mograficznych, trwającej pandemii utrzy-
mamy nasze miasto w dobrej kondycji go-
spodarczej.



Urząd Miasta Żary

ŻARY, pl. Rynek 1-5
tel. 68 470 83 00

www.zary.pl
email:miasto@um.zary.pl
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Jeżeli macie Państwo pytania, proszę dzwonić do 
Wydziału Infrastruktury Technicznej i Ochrony 

Środowiska - tel. 684708369, 684708291.

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

DANE POMIAROWE PYŁU PM 10
luty 2021  (µg/m³)

DATA WSCHOWA ZIELONA 
GÓRA

ŻARY

01.02. 76 45 68
02.02. 42 42 43
03.02. 26 18 13
04.02. 19 13 16
05.02. 22 23 33
06.02. 24 20 25
07.02. 39 36 38
08.02. 48 33 44
09.02. 63 48 54
10.02. 55 48 46
11.02. 55 34 34
12.02. 45 34 36
13.02. 21 20 22
14.02. 25 26 25
15.02. 37 33 58
16.02. 33 40 31
17.02. 30 25 20

DANE POMIAROWE PYŁU PM 10
styczeń 2021  (µg/m³)

DATA WSCHOWA ZIELONA 
GÓRA

ŻARY

01.01. 62 46 61
02.01. 112 49 48
03.01. 93 27 35
04.01. 99 28 44
05.01. 57 16 18
06.01. 46 11 8
07.01. 28 13 16
08.01. 45 22 16
09.01. 34 13 12
10.01. 56 16 13
11.01. 40 16 15
12.01. 31 14 16
13.01. 19 9 10
14.01. 50 16 12
15.01. 44 16 13
16.01. 28 - 11
17.01. 74 28 28
18.01. 145 52 50
19.01. 27 12 14
20.01. 24 11 12
21.01. 29 13 16
22.01. 29 13 12
23.01. 42 16 15
24.01. 41 22 25
25.01. 40 21 16
26.01. 40 24 24
27.01. 40 23 23
28.01. 53 17 21
29.01. 40 18 22
30.01. 77 24 33
31.01. 76 26 51
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DANE POMIAROWE DLA BENZO(A)PIRENU
(pomiary manualne)

Dopuszczalna norma dla benzo(a)pirenu to 1ng/m³ i dotyczy pełnych dwunastomiesięcz-
nych cykli pomiarowych.  Wyznacza się ją dla substancji poprzez uśrednienie rocznych 

wyników pomiarów. Zatem, aby mówić o przekroczeniu lub braku przekroczenia poziomu 
docelowego benzo(a)pirenu, muszą zostać wykonane pomiary z całego roku. 

DANE POMIAROWE DLA PARAMETRU 
BENZO(A)PIREN W  PM 10  

LISTOPAD 2020 (ng/m³)
DATA WSCHOWA ZIELONA 

GÓRA
ŻARY

01.11. 1,87 1,35 1,24
02.11. 4,39 1,59 2,87
03.11. 4,39 1,59 2,87
04.11. 4,39 1,59 2,87
05.11. 4,39 1,59 2,87
06.11. 4,39 1,59 2,87
07.11. 4,39 1,59 2,87
08.11. 4,39 1,59 2,87
09.11. 2,88 1,15 2,32
10.11. 2,88 1,15 2,32
11.11. 2,88 1,15 2,32
12.11. 2,88 1,15 2,32
13.11. 2,88 1,15 2,32
14.11. 2,88 1,15 2,32
15.11. 2,88 1,15 2,32
16.11. 2,23 1,53 0,70
17.11. 2,23 1,53 0,70
18.11. 2,23 1,53 0,70
19.11. 2,23 1,53 0,70
20.11. 2,23 1,53 0,70
21.11. 2,23 1,53 0,70
22.11. 2,23 1,53 0,70
23.11. 9,41 2,57 2,16
24.11. 9,41 2,57 2,16
25.11. 9,41 2,57 2,16
26.11. 9,41 2,57 2,16
27.11. 9,41 2,57 2,16
28.11. 9,41 2,57 2,16
29.11. 9,41 2,57 2,16
30.11. 6,04 4,94 10,81

DANE POMIAROWE DLA PARAMETRU 
BENZO(A)PIREN W  PM 10  

GRUDZIEŃ 2020 (ng/m³)
DATA WSCHOWA ZIELONA 

GÓRA
ŻARY

01.12. 6,04 4,94 10,81
02.12. 6,04 4,94 10,81
03.12. 6,04 4,94 10,81
04.12. 6,04 4,94 10,81
05.12. 6,04 4,94 10,81
06.12. 6,04 4,94 10,81
07.12. 7,48 6,59 8,57
08.12. 7,48 6,59 8,57
09.12. 7,48 6,59 8,57
10.12. 7,48 6,59 8,57
11.12. 7,48 6,59 8,57
12.12. 7,48 6,59 8,57
13.12. 7,48 6,59 8,57
14.12. 9,31 4,25 2,94
15.12. 9,31 4,25 2,94
16.12. 9,31 4,25 2,94
17.12. 9,31 4,25 2,94
18.12. 9,31 4,25 2,94
19.12. 9,31 4,25 2,94
20.12. 9,31 4,25 2,94
21.12. 3,25 1,79 1,39
22.12. 3,25 1,79 1,39
23.12. 3,25 1,79 1,39
24.12. 3,25 1,79 1,39
25.12. 3,25 1,79 1,39
26.12. 3,25 1,79 1,39
27.12. 3,25 1,79 1,39
28.12. 7,64 4,90 6,70
29.12. 7,64 4,90 6,70
30.12. 7,64 4,90 6,70
31.12. 7,64 4,90 6,70
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Projekt przystanek kolejowy Żary – Osie-
dle przy ul. Wieniawskiego to projekt miej-
ski do Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funk-
cjonalnego z 2015 roku niestety nie został 
wówczas  uwzględniony przez  Marszałka. 
Wielokrotnie rozmawialiśmy o nim także 
z PKP. Na szczęście pozostał w pamięci 
służb marszałka i PKP i być może w koń-
cu zostanie zrealizowany ku zadowoleniu 
mieszkańców osiedla „Moniuszki”. 

Budowa przystanku kolejowego „Żary Osie-
dle Moniuszki“ na linii kolejowej nr 370 Żary 
– Zielona Góra. 
Przystanek ułatwi komunikację kolejową  
w kierunku na Zieloną Górę i Poznań 
mieszkańców zachodniej części miasta 
Żary (Osiedle Moniuszki, które zamiesz-
kuje ok 12 tys. osób). Przystanek skróci 
dojazd do Zielonej Góry o ok. 15 minut,  
tj. o czas przejazdu i  dojścia do dworca 
PKP. Wyeliminuje też ruch samochodowy 
w centrum Żar spowodowany podwo-
żeniem pasażerów na dworzec PKP przy  

ul. Długosza. Tym samym zmniejszy się za-
nieczyszczenie środowiska.
Kolej stanie się bardziej konkurencyjna 
poprzez skrócenie czasu podróży i być 
może więcej osób przesiądzie się z samo-
chodu lub autobusu do szynobusu jadąc 
do i z Zielonej Góry. 

Więcej:
www.gov.pl/web/infrastruktura/konsult-
acje-publiczne-projektu-programu-budow
ymodernizacji-przystankow-kolejowych-na-
-lata-2020-2025

1111

Będzie nowy przystanek PKP „ Żary- Osiedle”?!



1212

Działając na podstawie przepisów zawartych w art. 37 ust.1 pkt 2 lit.g ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.) 

podaje do publicznej wiadomości

wykaz osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposia-
dających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 roku 
 
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ PRODUS” Sp. z o.o.
• Anatol Kałasznikow AK Anatol
• Wojtaszek Hayduk Andrzej
• Kuczma Zbigniew
• Niedzielska Ewa
• Sawiuk Artur
• Matyjasek Bożena
• STOP SHOP Sp. z o.o.
• CHROMA Sp. z o.o.
• Okapiec Jan 
• POLI - ECO Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o.
• Tomaszewska Marzena
• Skotnicki Wiesław
• Wentlant Piotr
• Industrial Center 7 Sp. z o.o.
• Szkolnik Monika i Seweryn
• Rybiak Małgorzata i Michał

wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w formie zwrotu części podat-
ku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do pro-
dukcji rolnej w 2020 roku – na podstawie ustawy 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W 2020 R.

• Sokołowska Jadwiga
• Kalicki Wiesław
• Kalicki Przemysław
• Rybiak Małgorzata
• Sawiuk Piotr
• Sawiuk Alfred
• Rybiak Teresa
• Szklarz Roman

• Śliwkiewicz Adam
• Kowal Beata
• Kowal Ireneusz
• Szkolnik Seweryn
• Nowak Piotr
• Rybiak Michał
• Franczuk Franciszek
• Babula Władysław

Żary, 19 stycznia 2021 roku
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WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT 
UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W 2020 ROKU W KWOCIE 
PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500,00 ZŁ

Działając na podstawie przepisów zawartych w art. 37 ust.1 pkt 2 lit.f ustawy z dnia  
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposia-
dających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono 
ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 
łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umo-
rzenia. 

• Rozłożenie na raty
• Sawiuk Artur i Ewelina

• Odroczenia
• Kałasznikow Anatol i Marta
• Wojtaszek – Hayduk Andrzej
• Kuczma Zbigniew
• STOP SHOP POLAND Sp. z o.o.
• Okapiec Halina i Jan
• CHROMA Sp. z o.o. Sp. Kom.
• POLI – ECO TWORZYWA SZTUCZNE Sp. z o.o.
• 105 KRESOWY SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ
• SZPITAL NA WYSPIE Sp. z o.o.

• Umorzenia zaległości podatkowej
• Piniuta Wiktor, Czerep Paweł
  kwota umorzenia - 807,00; przyczyna - interes podatnika
• Niedzielska Ewa, Niedzielski Józef
  kwota umorzenia - 5.113,00; przyczyna - interes podatnika
• Matyjasek Jan, Matyjasek Bożena
  kwota umorzenia - 1239,00; przyczyna - interes podatnika
• Tomaszewska Marzena
  kwota umorzenia - 677,00; przyczyna - interes podatnika
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PRODUS’’ Sp. z o.o.
  kwota umorzenia - 36.391,00; przyczyna - interes podatnika

Żary, 19 stycznia 2021 roku
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• rozłożył na raty zaległości podatkowe
1 podatnikowi kwotę 9.281,00 zł /należność główna/, po dogłębnej analizie dokumentów  
z uwagi na ważny interes podatnika i interes publiczny.
• odroczył termin zapłaty 
9 podatnikom na łączną kwotę 992.187,00 zł, po dogłębnej analizie przedłożonych dokumen-
tów z uwagi na ważny interes podatnika i interes publiczny.
• umorzył zaległości podatkowe
7 podatnikom w łącznej kwocie 43.884,00 zł po szczegółowej weryfikacji dokumentów przed-
łożonych w trakcie toczących się postępowań podatkowych. Wszystkie okoliczności zostały 
głęboko rozważone i ocenione a ostateczne rozstrzygnięcia są ich logiczną konsekwencją
• dokonał zwrotu części podatku akcyzowego
Burmistrz Miasta Żary realizując Ustawę z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowe-
go zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej udzielił po-
mocy publicznej w formie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napę-
dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 16 rolników w łącznej kwocie 12.827,36 zł. 
Ustawa określa zasady i tryb zwrotu podatku akcyzowego, burmistrz właściwy ze względu na 
miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego 
przyznaje, na wniosek tego producenta, w drodze decyzji, zwrot podatku.
• zwolnił na podstawie obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Żarach
Wykonując uchwałę Rady Miejskiej w Żarach w sprawach zwolnień z podatku od nierucho-
mości, organ podatkowy będąc zobowiązany przepisami prawa do ich realizacji dokonał 
zwolnień z podatku od nieruchomości w następstwie spełnienia warunków określonych  
w uchwale, zwolnił 3podatników na łączną kwotę 218.442,42 zł.
• zwolnił na podstawie ustawy o podatku rolnym z tyt. nabycia gruntów rolnych 
Zgodnie z art. 12 ust.1 pkt 4, organ podatkowy jest zobowiązany do udzielenia zwolnienia  
z podatku rolnego. Udzielono ulgi ustawowej 2 podatnikom na łączną kwotę 2.681,82 zł. 

Wyjaśnienie przepisów prawa podatkowego:

Na mocy Ustawy Ordynacja podatkowa organ podatkowy może udzielić ulg w formie umo-
rzenia zaległości podatkowej, odroczenia zapłaty podatku bądź rozłożenia na raty zaległości 
podatkowych podatnikom na ich wniosek po wystąpieniu przesłanek tj. – ważny interes po-
datnika, interes publiczny. Ich zastosowanie musi wynikać ze złożonych dokumentów. 
W obecnej sytuacji epidemiologicznej uwzględniając wytyczne Ministerstwa Finansów oraz 
pomoc przedsiębiorcom, która jest priorytetem, ulgi udzielane były na indywidualny wniosek 
i oparte na bieżącej weryfikacji ich zasadności skorzystania bez konieczności ich wzywania do 
przedłożenia potwierdzających dokumentów w okresie późniejszym, co znacznie ułatwiało 
procedury postępowania, które i tak były wymagane przez Ministerstwo Finansów.

Natomiast drugi rodzaj ulg podatkowych to są zwolnienia z podatku od nieruchomości na 
mocy podjętej uchwały przez Radę Miejską w Żarach, Burmistrz Miasta Żary będąc zobowią-
zana przepisami prawa do ich realizacji, zwalnia z podatku w następstwie spełnienia warun-
ków określonych w uchwale.

ORGAN PODATKOWY w roku 2020
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Jest jeszcze jeden rodzaj pomocy publicznej w formie zwrotu części podatku akcyzowego za-
wartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do której wójt, 
burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów został upo-
ważniony do zwrotu podatku akcyzowego na mocy Ustawy o zwrocie podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .Wypłata zwro-
tu podatku akcyzowego dla rolników jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji 
rządowej. Gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na wykonanie tego zadania. 
Decyzje w sprawie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych mają charakter uznaniowy. W myśl 
art. 122 ustawy OP w toku postępowania w sprawie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych 
organ podatkowy podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia 
stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy. Decyzje wydawane w sprawach ulg podatkowych 
muszą spełniać określone wymogi i winny zawierać uzasadnienie odpowiadające rygorom 
z art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej. Uzasadnienie wydanej decyzji ma na celu wykazanie 
prawidłowego procesu myślowego, który doprowadził do ustalenia treści rozstrzygnięcia. Zaś 
motywy decyzji winny odzwierciedlać rację decyzyjną i wyjaśnić tok rozumowań prowadzą-
cych do zastosowania konkretnego przepisu prawa materialnego do rzeczywistej sytuacji fak-
tycznej. Przedstawione argumenty winny zostać ujęte w taki sposób, aby były zrozumiałe i ak-
ceptowalne przez strony. Strona po zapoznaniu się z uzasadnieniem powinna zaakceptować 
zasadność przesłanek faktycznych i prawnych, którymi kierował się organ przy załatwianiu 
sprawy. Oznacza to, że uzasadnienie takiego orzeczenia nie może odwoływać się jedynie do 
ogólnych zasad postępowania podatkowego i powszechności obowiązku płacenia podatków, 
ale przekonywująco i jasno uzasadniać fakty, które odnoszą się do potwierdzenia istnienia lub 
nieistnienia ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego. 
Uzasadnienie decyzji uznaniowej nie może pozostawiać wątpliwości, że wszystkie oko-
liczności zostały głęboko rozważone i ocenione, a ostateczne rozstrzygnięcie jest ich 
logiczną konsekwencją.
Przepisy prawa podatkowego, posługując się pojęciami: ważnego interesu podatnika bądź 
interesu publicznego, jednocześnie ich nie definiują, ani też nie odsyłają do innych aktów 
prawnych. Pojęcie ważnego interesu podatnika oraz interesu publicznego są pojęciami nie-
dookreślonymi, które nie mają stałej treści – pojęcia te mają odrębne znaczenie w zależności 
od kontekstu sprawy. Dlatego też ich treść jest oceniana 
z uwzględnieniem konkretnych okoliczności występujących w danej sprawie. W tym zakre-
sie istnieje bogate orzecznictwo sądów administracyjnych, które wskazują, jakie okoliczności 
powinny być brane pod uwagę przy ocenie przesłanek udzielenia ulg w spłacie zobowiązań 
podatkowych .
W pojęciu ważnego interesu podatnika, mieści się ochrona wartości powszechnie ce-
nionych, wysoko usytuowanych w ich hierarchii. Przyjmuje się, że w ramach ważnego 
interesu podatnika mieszczą się np. sytuacje nadzwyczajne, czy losowe, utrata możliwości 
zarobkowania, albowiem z subiektywnego punktu widzenia praktycznie każdy obowiązek za-
płaty jest dolegliwy dla zobowiązanego do jego wykonania. 
Natomiast przez interes publiczny rozumie się dyrektywę postępowania nakazującą 
mieć na uwadze wartości wspólne dla całego społeczeństwa, takie jak sprawiedliwość, 
bezpieczeństwo, zaufanie obywateli do organów władzy, sprawność działania aparatu 
państwowego, korektę błędnych decyzji (wyrok NSA z 22.04.1999r. SA/Sz 850/98, wyrok 
NSA z 21.05.2003 r. III SA 2752/01).
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Ulgi podatkowe stanowią odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, a za-
tem ich stosowanie może mieć miejsce w okolicznościach faktycznych nadzwyczajnych, z reguły 
od podatnika niezależnych. 
Wszelkie ulgi w spłacie należności podatkowych winny być traktowane jako wyjątek od zasady po-
wszechności płacenia podatków w określonych ustawowo terminach i mogą być stosowane tylko  
w wyjątkowych okolicznościach, gdy zapłata należności na ogólnie obowiązujących zasadach nie 
jest możliwa z przyczyn niezależnych od podatnika.

Reasumując, należy stwierdzić, że ocena, czy w danej sprawie zachodzą okoliczności, które 
mogą być uznane za stanowiące o ważnym interesie podatnika lub interesie publicznym, 
należy do organu podatkowego dokonującego rozstrzygnięcia w sprawie. Jednak uznanio-
wość nie oznacza dowolności w podejmowaniu decyzji. Organ podatkowy jest zobowiązany 
wyważać interes społeczny z indywidualnym interesem podatnika w związku z obowiązkiem 
wynikającym z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Należy uwzględniać też sytuację 
budżetową miasta.
W przypadku rozłożenia na raty zaległości podatkowej organ podatkowy niemalże zawsze 
wydaje decyzję pozytywną.
Należy mieć na względzie również art. 7 Konstytucji RP oraz art. 120 Ordynacji podatkowej,  
- organ podatkowy ma obowiązek stosowania przepisów prawa.

Wszystkie numery telefonów związane z COVID-19

www.gov.pl/web/zweryfikuj-numer/
weryfikacja

Chcesz zarejestrować się na szczepienie 
przeciw COVID-19? 
Masz pytania dotyczące aplikacji ProteGO 
Safe? 
A może chcesz dowiedzieć się więcej na 
temat Narodowego Programu Szczepień? 

Dbaj o swoje bezpieczeństwo – korzy-
staj ze sprawdzonych danych kontak-
towych.

Oprócz specjalnych numerów telefonów 
i infolinii, odpowiedź na nurtujące Cię py-
tanie możesz znaleźć na naszych stronach 
internetowych: 
www.gov.pl/koronawrus 
www.gov.pl/szczepimysie

Na dedykowanych stronach znajdziesz m.in.:
• aktualne zasady i ograniczenia, 
• informacje na temat Narodowego Pro-

gramu Szczepień, 
• raport szczepień, 
• odpowiedzi na najczęściej zadawane 

pytania.   

Gminny koordynator ds. transportu
Osoby mające trudności w samodzielnym 
dotarciu do punktów szczepień przeciwko 
wirusowi SARS-CoV-2 lub ich bliscy mogą 
kontaktować się z koordynatorem

tel. 68 470 83 06
w godzinach pracy urzędu

tel. 668 008 110
w godzinach popołudniowych
i w weekendy do godz. 20.00.
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Przyjmowanie dzieci do przedszkoli dokonuje się przez stronę internetową:

www.zary.przedszkola.vnabor.pl

Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać nie więcej niż trzy miejskie przedszkola, 
w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej przez siebie kolejności.  Zachęca-
my do zaznaczania na wniosku 3 przedszkoli.

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO:
• otworzyć stronę internetową www.zary.przedszkola.vnabor.pl
• otworzyć i wypełnić wniosek ze swoją listą wyborów,
• wydrukować wypełniony wniosek i go podpisać,
• złożyć wniosek wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Wniosek 

rekrutacyjny” do przedszkola „pierwszego wyboru”.

Po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną zostanie automatycznie wygenerowany 
login, dzięki któremu będą mogli Państwo sprawdzić, czy dziecko otrzymało miejsce 
w wybranym przedszkolu. Rodzice będą mogli również sprawdzić wyniki rekrutacji na 
liście, która wywieszona zostanie w przedszkolu „pierwszego wyboru”.

• do 19.02.2021 r. Przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przed-
szkolnego,

• 26 luty 2021 r. – 15 marca 2021 r. Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przed-
szkola,

• 29 marca 2021 r. godz. 9:00 Ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwali-
fikowanych,

• do 7 kwietnia 2021 r. Podpisywanie zobowiązań przez rodziców/opiekunów pra-
wych kandydatów zakwalifikowanych do uczęszczania do przedszkola,

• 14 kwietnia 2021 r. godz. 15:00 Ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Zasady rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022

Kryteria ustawowe
Dziecko z rodziny wielodzietnej (rodzina wielodzietna – oznacza rodzinę wychowującą 
troje i więcej dzieci) - 100 punktów.
Dziecko niepełnosprawne - 100 punktów.
Dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego - 100 punktów.
Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych - 100 punktów.
Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo - 100 punktów.
Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego (samotne wychowywanie - ozna-
cza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozosta-
jącą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chy-
ba, że osoba taka wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem; za 
osobę samotną uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej  
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Przyjmowanie wniosków o przyjęcie kandydata do szkoły
do 12.03.2021 r. do godz. 15:00

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
22.03.2021 r. godz. 13:00

Podpisywanie woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia
do 24.03.2021 r. do godz. 15:00

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 
26.03.2021 r. godz. 15:00

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

małżonek pozbawiony został praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolno-
ści) - 100 Dziecko objęte pieczą zastępczą - 100 punktów.
Kryteria lokalne
Dziecko rodzica/ów pracującego/pracujących, prowadzącego/prowadzących działal-
ność gospodarczą lub studiującego/studiujących w systemie stacjonarnym z udoku-
mentowanym zatrudnieniem/prowadzeniem działalności gospodarczej/ studiowaniem 
- 10 punktów.
Czas pobytu dziecka w przedszkolu - 7 godzin i więcej - 10 punktów.
Dziecko, którego rodzic/-e rozlicza/-ją podatek dochodowy od osób fizycznych, jako oso-
ba/-y zamieszkała/-e w Żarach w Urzędzie Skarbowym w Żarach albo ma/mają zgłoszo-
ne miejsce zamieszkania do celów podatkowych na terenie miasta Żary - 60 punktów.
Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola, do którego przeprowadza się 
postępowanie rekrutacyjne - 10 punktów.

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA KRYTERIÓW (do wniosku dołącza się):
• oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
• kopię (oryginał do wglądu) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze 

względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełno-
sprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

• kopię (oryginał do wglądu) prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód 
lub separację, kopię (oryginał do wglądu) prawomocnego orzeczenia sądu o pozbawieniu 
rodzica władzy rodzicielskiej lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu 
dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka  wspólnie z jego rodzicem;

• kopię (oryginał do wglądu) dokumentu potwierdzającego objęcie dziecka pieczą za-
stępczą;

• oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbo-
wym w Żarach, jako osoby zamieszkałej w Żarach;

• oświadczenie o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu lub prowadzeniu 
działalności gospodarczej;

• oświadczenie dot. deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu;
• oświadczenie o rodzeństwie uczęszczającym do przedszkola, do którego przeprowadzane 

jest postępowanie rekrutacyjne.



Straż Graniczna

KROSNO ODRZAŃSKIE, ul. Poprzeczna 1
TUPLICE, ul. Parkowa 1

tel. 68 358 21 11, 362 52 00
www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl

19

Drogie Panie, zbliżające się święto to powód do świętowania, ale to także okazja, aby 
myśląc o nas samych, naszych bliskich czy znajomych, nie zapominać o problemach i ist-
niejących zjawiskach, z jakimi możemy się spotkać, takich które mogą sprawić, że długo 
będziemy pamiętać o przykrych doświadczeniach.

Proceder polega na kupnie i sprzedaży istot ludzkich w celu ich wykorzystania seksual-
nego i/lub ekonomicznego. Handel ludźmi przybiera różne postacie – kobiety, najczę-
ściej są zmuszane do prostytucji, czy do innych, bardzo ciężkich, prac bez wynagrodzenia  
i w złych warunkach. Proceder ten dotyka także mężczyzn a niejednokrotnie ofiarami 
współczesnego niewolnictwa stają się dzieci.  Handel ludźmi to łamanie praw człowieka, 
które często wiąże się z przemocą fizyczną lub psychiczną, gwałtem, porwaniem i znie-
woleniem do prostytucji i seks-biznesu, przymusowej pracy, niewolnictwa, pornografii 
dziecięcej, handlu organami, żebractwa, nielegalnej adopcji czy różnego rodzaju działań 
przestępczych (np. kradzieży). To przestępstwo uznane jest w kategorii zbrodni.
Niebezpieczeństwo pracy za granicą, nieznajomość (lub słaba znajomość) języka pań-
stwa, do którego chce się wyjechać, to niemożność porozumienia się z przyszłym pra-
codawcą i trudność w dochodzeniu swoich praw w związku z podjętą pracą. Na miejscu 
może okazać się, że proponowana dla nas praca jest pracą „na czarno  i zostaniemy 
oszukani przez pracodawcę, który nie wypłaci nam wynagrodzenia za pracę. Znane 
są przypadki kobiet, które po przyjeździe do pracy za granicą zostały zmuszane przez 
pracodawcę do wykonywania czynności, o których wcześniej nie było mowy (np. praca  
w sex biznesie). 
Oferty pracy, które powinny wzbudzić naszą czujność: krótkie, tajemnicze, często bez 
numeru telefonu, kontakt tylko poprzez e-mail,  fax lub numer skrytki pocztowej. 

Bądźmy czujne, gdy:
• ustalimy, że podany w ogłoszeniu adres, po prostu nie istnieje,
• ktoś proponuje pracę na czarno lub zajęcie, które nie wymaga znajomości języka ani 

żadnych kwalifikacji,
• ktoś wymusza na nas natychmiastowe podjęcie decyzji, nie dając nam w ogóle czasu 

do namysłu,
• oferta wskazuje wyłącznie wyjazd w „atrakcyjne miejsce”, czy pracę dedykowaną 

wyłącznie dla kobiet, 
• pośrednik ułatwia nam zdobycie dokumentów (np. paszportu) na przekroczenie gra-

nicy oraz pokrycie wszystkich kosztów, związanych z wyjazdem na poczet przyszłych 
zarobków, co może spowodować uzależnienie nas od pracodawcy, czy pośrednika, 
a potem trudności ze spłaceniem wszystkich zaciągniętych z tego tytułu zobowiązań,

HANDEL LUDŹMI - współczesna wersją niewolnictwa



Miejska Biblioteka Publiczna
20

• żąda od nas oddania naszych dokumentów tożsamości - paszportu lub dowodu,

Przygotujmy się i zadbajmy o swoje bezpieczeństwo: 
• dopełnijmy wszelkich formalności, sprawdźmy ważność naszych dokumentów oraz 

miejsce, gdzie znajduje się nasz pracodawca, do którego się wybieramy- poprośmy 
o adres, numer telefonu i  skontaktujmy się z nim, 

• sprawdźmy czy pośrednik (firma pośrednicząca), oferujący nam pracę, działa legal-
nie i dowiedzmy się o nich jak najwięcej- czytajmy opinie, rekomendacje itp.  

• ustalmy, na co można liczyć ze strony pośrednika w razie kłopotów w pracy (np. 
w sytuacji, kiedy praca jest inna niż oferowana lub mamy jakiekolwiek problemy  
z pracodawcą) i poprośmy o zobowiązanie na piśmie. 

• dokładnie czytajmy wszystkie dokumenty, które pokazuje nam pośrednik lub przy-
szły pracodawca, zwłaszcza te, które mamy podpisać. Jeśli czegoś nie rozumiemy, 
pytajmy,

• pozostawmy rodzinie i znajomym adres, pod którym będziemy przebywać, numer 
telefonu, nazwę, imię i nazwisko pracodawcy lub szkoły,

• utrzymujmy stały kontakt z bliskimi i informujmy ich zawsze o zmianach adresu 
naszego zamieszkania i miejsca pracy, co pozwoli na ustalenie naszej ostatniej  
lokalizacji, 

• zapamiętajmy adres i numer telefonu najbliższego polskiego konsulatu w kraju, do 
którego podróżujemy. 

por.SG Monika Karandys-Kazalska
Placówka Straży Granicznej w Tuplicach

Straż Graniczna, w swoich ustawowych zadaniach zajmuje się przede wszystkim zapo-
bieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji cudzoziemców, kontrolą legalności 
ich pobytu i zatrudnienia jak również wykrywaniem sprawców przestępstw i ofiar han-
dlu ludźmi. Obecnie trwa nabór do Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Po-
szukujemy chętnych do służby w naszej formacji.

www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl
tel. 68 358 22 04, 68 358 23 26
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Trzecią edycję „Randki w ciemno z książką” zorganizowano z okazji Walentynek przez Czy-
telnię Ogólną Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach. Cieszyła się ona bardzo dużym za-
interesowaniem. Przygotowano kilkadziesiąt książek niespodzianek, które rozeszły się jak 
świeże bułeczki. Akcja trwała od 8 do 13 lutego 2021 r. Następna randka już za rok.

randka w ciemno z książką

Akcja miała na celu promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Tym razem Od-
dział dla Dzieci zachęcał, ze względu na przypadający 14 lutego Dzień Zakochanych, do 
sięgania   po książki związane z uczuciami. Do zdjęć pozowali nasi Milusińscy wraz z naj-
bliższymi, którzy niewątpliwie są ich przewodnikami po dziecięcej krainie literatury.

Książkowe walentynki w Oddziale dla Dzieci

Przemek i Bernarda Andrzej Halina
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Z okazji Dnia Kota, który świętujemy 17 lutego, bibliotekarze z Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Żarach przygotowali występ pt. ,,Chory kotek” na podstawie wiersza Stani-
sława Jachowicza, we własnej interpretacji. Nagranie można obejrzeć na Facebooku 
Biblioteki. Na Najmłodszych Czytelników, którzy tego dnia odwiedzili Oddział dla Dzieci  
i wypożyczyli książkę, czekała niespodzianka w postaci zakładki z motywem kota.

chory kotek

Z okazji Światowego Dnia Kota, Miejska Biblioteka Publiczna postanowiła zmobilizować 
swoich Czytelników – a równocześnie zapalonych kociarzy – do akcji pt. „Czytam z kotem”. 
Pani Marta Mościcka – mieszkająca w Żarach właścicielka hodowli uroczych sfinksów ka-
nadyjskich – wraz z córką Dianą, odwiedziły naszą Wypożyczalnię wraz z dwoma uroczymi 
kocurkami. Dzięki rozmowie potwierdziła się teza, że zapaleni wielbiciele książek są rów-
nież wielkimi miłośnikami mruczących indywidualistów, inspirujących największych pisa-
rzy naszych czasów: Hemingwaya, Dickensa, Twaina, Baudelaire’a, Bukowskiego, Colette, 
Hrabala, Szymborską, Pilcha, Eliota czy Aleksandra Dumas - ojca. Efektem akcji są foto-
grafie naszych Czytelników, dokumentujące lekturę w towarzystwie własnego, wąsatego 
pieszczocha. Najwięcej interesujących książek zaproponowała Pani Anna Noak.

Akcja „Czytam z kotem”
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Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego

ŻARY, pl. Kard. S. Wyszyńskiego 2
tel. 68 363 83 70
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email:muzeum@muzeumzary.pl
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W piątek, 19 lutego, po przerwie wymuszonej pandemią, odbył się trzeci konkurs, 
w ramach  VI Turnieju Wiedzy Historycznej. 
Turniej jest skierowany do uczniów szkół podstawowych (klas VI – VIII) i szkół ponad-
podstawowych z powiatu żarskiego. Zaplanowano łącznie osiem konkursów o różnej 
tematyce.
Tym razem należało wykazać się wiedzą w zakresie mitologii, gdyż temat konkursu 
brzmiał: „Znam wszystkie mity”.
Wśród uczestników najlepszy okazał się Kacper Czahajda z Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących i Ekonomicznych w Lubsku, II miejsce zajął Igor Kozikowski, uczeń Katolickiej 
Szkoły Podstawowej w Żarach, natomiast III miejsce zajęły ex aequo dwie uczennice, 
Amelia Stojanowska z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Żarach oraz Hanna Kiwerc ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Żarach.
Gratulujemy zwycięzcom, wszystkim uczestnikom oraz opiekunom i zapraszamy do 
udziału w kolejnych konkursach. Najbliższy już 4 marca.

PLANOWANE TEMATY KONKURSÓW WIEDZY HISTORYCZNEJ
• 4 marca 2021 - „Marszałek Józef Piłsudski i jego czasy”;
• 17 marca 2021 - „Wiem wszystko o Ziemi Żarskiej”;
• 31 marca 2021 - „Polska w czasach dynastii Wazów”;
• 9 kwietnia 2021 - „Piastowie legniccy i ich czasy” – konkurs z okazji 780. rocznicy 

bitwy pod Legnicą (9 kwietnia 1241);
• 29 kwietnia 2021 - „Polska w czasach pierwszych Piastów”;
• kwiecień 2021 - „Szlakiem II Armii Wojska Polskiego” – podróż edukacyjno-historycz-

na dla najlepszych uczestników VI Turnieju Wiedzy Historycznej;
• 21 maja 2021 - „VI Turniej Wiedzy Historycznej” - ogłoszenie wyników i rozdanie 

nagród.

Konkurs Wiedzy Historycznej 
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Zakończył się konkurs na wykonanie maski karnawałowej z motywem żarskiej legen-
dy. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą inwencją twórczą i pomysłowością, w związku  
z tym każdy otrzymał nagrodę.

konkurs na maskę karnawałową

20 lutego, po raz pierwszy od ponad roku, zebrała się Rada Muzeum, działająca przy 
Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach. W skład Rady Muzeum wchodzą: 
Franciszek Łuckiewicz, Sławomir Falkowski, prof. dr hab. Tomasz Jaworski, Krzysztof Po-
lusik, Elżbieta Maj - naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Ireneusz Brzeziński 
- naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej i Promocji, Halina Majeryk - radna rady miej-
skiej w Żarach. W trakcie spotkania omówiono m.in. plany oraz zamierzenia Muzeum 
na bieżący rok.

spotkanie rady muzeum

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy Muzeum zaprasza do udziału w zabawie wielkanocnej. 
W Niedzielę Palmową, tj. 28 marca na terenie miasta oraz w Muzeum zostaną ukry-
te jajeczka wielkanocne zawierające pytania, związane z tradycją Świąt Wielkanocnych. 
Szczegóły zamieszczone zostaną na stronie fejsbukowej oraz na www.muzeumzary.pl.

Historia z jajem, a króliczek czeka z prezentami



BIOodpady
Zachęcamy do zapoznania się z zasadami prawidłowego segregowania odpadów  
- w tym wydaniu szczegółowe dane dotyczące frakcji „Bioodpady”.

Zasady prawidłowej segregacji 
„brązowego worka / pojemnika”

segregacja odpadów

WRZUCAMY:
• roślinne resztki żywności;
• obierki z owoców i warzyw oraz ich części;
• zepsute warzywa i owoce;
• skorupki jaj;
• fusy po kawie i herbacie;
• kwiaty cięte i doniczkowe;
• ziemię po kwiatach;
• trociny;
• skoszoną trawę, liście, drobne gałęzie.

NIE WRZUCAMY:
• mięsa, kości, ryb;
• foli, szkła, metalu;
• nabiału (serów, jogurtów itp.);
• płynnych resztek żywności;
• popiołu z kominka i pieca;
• kamieni;
• odchodów zwierzęcych;
• żwirku dla kota;
• padłych zwierząt;
• płyt wiórowych;
• pieluch, artykułów higienicznych.

WAŻNE:
• odpady powinny być wyrzucone bez opa-

kowań, tj. worków, siatek, słoików.

28



Sport i Rekreacja

MOSRiW
ŻARY, ul. Telemanna 1

tel. 68 470 28 70
www.mosriw.zary.pl
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• w dni robocze i soboty  od godz. 6.30 do godz. 22.00
• w niedziele i święta  od godz. 7.30 do godz. 22.00
 
SAUNA SUCHA i PAROWA
• codziennie    od godz. 9.30 do godz. 21.30
 
ŁAŹNIA PAROWA
• w dni robocze   od godz. 14.30 do godz. 21.30
• w soboty, niedziele i święta od godz.  9.30  do godz. 21.30
 
 
SIŁOWNIA / SOLARIUM - NIECZYNNE DO ODWOŁANIA

PRZERWA TECHNICZNA - codziennie w godz. 14.00 - 14.30

Zasady zachowania bezpieczeństwa sanitarnego na pływalni „WODNIK”
Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie

W strefie wejścia/kasy stosuje się:
• 2 m odległości zaznaczone na podłodze przed kasą,
• bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna osoba,
• dezynfekcja pasków i kluczy (do szafek) po każdym użytkowniku,
• usunięcie krzeseł i ławek w poczekalniach - nie zezwalanie i nie zachęcanie do odpo-

czynku i oczekiwania lub przedłużania pobytu w pomieszczeniach obiektu,
• zakaz korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede 

wszystkim dróg oddechowych.
 
Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników

Na pływalni WODNIK może przebywać w jednym czasie maksymalnie 55 osób w tym:
• basen sportowy – 24 osoby (maksymalnie z jednego toru mogą korzystać 4 osoby 

jednocześnie);
• siłownia/solarium - nieczynne;
• sauny – 6 osób (z jednej sauny mogą korzystać max. 2 osoby jednocześnie);
• grota solna – 5 osób;
• jacuzzi  – 2 osoby;
• część rekreacyjna (basen, brodzik, zjeżdżalnia) – 18 osób.

GODZINY OTWARCIA PŁYWALNI WODNIK
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Żarski Dom Kultury

ŻARY, ul. Wrocławska 7
tel. 68 374 24 13
www.dkzary.pl

email:sekretariat@dkzary.pl
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Błędem byłoby stwierdzenie, że Żarski 
Dom Kultury zainteresował się nową tech-
nologią wyłącznie za sprawą pandemii. 
Faktem jest natomiast, że obecna sytuacja 
na świecie wymusiła zintensyfi kowanie 
naszej obecności w sieci. Na szczególną 
uwagę zasługuje kanał Żarskiego Domu 
Kultury w serwisie YouTube.
Obecnie kanał subskrybuje 235 osób, co 
czyni nas najczęściej subskrybowaną in-
stytucją kultury w mieście. Liczba subskry-
bentów stale rośnie, co napawa nas dumą.
Na kanale można znaleźć 305 różnych fi l-
mów – od nagrań koncertów, spektakli, re-
lacji wydarzeń, przez fi lmy sekcji MIOT, po 
cykle warsztatów on-line prowadzonych 
w ramach Arsenału Kultury.
W ubiegłym roku fi lmy te wyświetliło pra-
wie 37 tysięcy odbiorców. Wielką popular-
nością cieszą się nagrania gwiazd takich 
jak Kabaret CIACH, Artur Andrus i Szymon 
Zychowicz, czy Alosza Awdiejew, wystę-
pujących w czasie popularnych miejskich 
wydarzeń. Odbiorcy kanału chętnie oglą-
dają również lokalnych artystów: koncert 
„miłosny” sióstr Massier i Magdaleny oraz 
występy zespołów Prognoza Niepogody, 
Celebra i Brainstorm. Wysokie zaintere-
sowanie budzą też nagrania z konkursów 
recytatorskich. Ze szczególną sympatią wi-
dzowie odebrali kolędę w wykonaniu pra-
cowników Żarskiego Domu Kultury. 
Ogromną rolę w funkcjonowaniu kanału 
odgrywa instruktor Grzegorz Kowalczuk, 
który zajmuje się nie tylko nagrywaniem, 
ale również montażem fi lmowych treści. 
Rozwijamy się. Oprócz nagrań, w ostatnim 

czasie, stawiamy na streamingi na żywo. 
W ten sposób mogliśmy, mimo obostrzeń, 
udostępnić odbiorcom między innymi 
otwarcie wystawy pokonkursowej XXX 
Krajowego Salonu Fotografi i Artystycznej, 
czy wieczory poezji w wykonaniu Teatru 
Drewniana Kurtyna. Przez cztery godziny 
transmitowaliśmy ze sztabu WOŚP ŻDK, 
łącząc relację na żywo z pracy sztabu 
z nagraniami koncertów przygotowanych 
przez nasze zespoły w ramach akcji „Żary 
grają z radością”. 
Planujemy udostępniać kolejne wydarze-
nia w sieci tak, by kultura mogła docierać 
również do tych, którzy nie mogą w niej 
uczestniczyć osobiście.
Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego 
kanału, to koniecznie to zróbcie! W ten 
sposób będziecie mogli na bieżąco śledzić, 
co dzieje się u nas. Ułatwicie sobie też po-
wracanie do ulubionych wspomnień z nie-
tuzinkowego życia kulturalnego naszego 
miasta. 

Alicja Wróbel, instruktor ŻDK

nowe czasy, nowe technologie
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W niedzielę, 14 lutego, w święto zakochanych w naszej Lunie koncertowały siostry 
Massier. Rodzinny koncert był pełen ciepłych emocji, uroku i muzycznych pejzaży. 
Artystki wystąpiły w scenerii obrazów autorstwa Magdaleny Łazar - Massier. Dla tych, 
którzy nie mogli posłuchać koncertu na żywo, zapraszamy do obejrzenia relacji online: 
dkzary.pl/massier2021.

koncert walentynkowy
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