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1. Ankieta konsultacji społecznych

Zagospodarowanie żarskiego zamku
W 2020 r. Gmina Żary o statusie miejskim przejęła zamek od prywatnych właścicieli. Kilka miesięcy wcześniej pożar strawił hełm wieży.
Dewastowany obiekt wymagał pilnej interwencji. Zabezpieczono obiekt (fosa, energia, wykonano projekty wstepne itp.), odbudowano hełm
wieży, a w międzyczasie odnaleziono stare dokumenty projektowe z lat 70 i 80 XX w.. Ponadto zmieniono Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Żary o statusie miejskim, aby umożliwić jakąkolwiek przebudowę, budowę dodatkowych schodów, wind, dodatkowych
ścian itp.  

Równocześnie problem zamku znalazł swoje ważne miejsce w projekcie „Żary tu chcę żyć!!!” w ramach naboru Programu "Rozwój Lokalny".
Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie. Jednym z działań określonym w projekcie jest ralizacja I etapu rewiatlizacji żarskiego zamku, tj.
zagospodarowanie wyłącznie parteru zamku do celów kulturalnych i turystycznych (ok. 650 m2). Niezbędne jest opracowanie projektu całości
obiektu, który obejmować będzie m.in. remont w całości dachu, wykonanie podstawowych instalacji oraz elementyw komunikacji na parterze
(windy, dodatkowe schody) oraz część prac konserwatorskich. Jeżeli nie otrzymamy do�nansowania w ramach Programu "Rozwój Lokalny",
wówczas dokumentacja techniczna będzie podstawą ubiegania się o środki �nansowe z innych programów. Pamiętajmy, że przejmując ten
obiekt zdawano sobie sprawę, że remont zamku to praca na dziesięć – piętnaście lat. Rewitalizacja zamku jest ujmowana we wszystkich
programach strategicznych miasta. W ostatnim czasie zlecono ekspertyzę stanu konstrukcji budynku wraz z pełną inwentaryzacją. Innym
podstawowym dokumentem jest ustalenie programu, funkcji poszczególnych pomieszczeń oraz całego obiektu. Dokumenty te są wyjściowe
do zlecenia opracowania pełnej dokumentacji technicznej obiektu wraz pozwoleniem na budowę. Wszystkie działania prowadzone są
równolegle.

Zamek jest najważniejszym obiektem zabytkowym na starówce żarskiej. Tutaj skupia się cała historia miasta i okolic. Jest fundamentem
tożsamości miasta i mieszkańców, wynika to ze wszystkich badań. Jest kluczem do zmiany wizerunku miasta, do dywersy�kacji jego
głównych funkcji. Mieszkańcy powinni być włączeni w proces odbudowy. Dlatego ustalenie funkcji pomieszczeń, program zagospodarowania
całego obiektu poddaje się do konsultacji społecznych. 

W załącznikach przygotowaliśmy dla Państwa rys historyczny oraz proponowaną koncepcję zagospodarowania żarskiego zamku.

Zachęcamy Państwa do wyrażenia swojej opinii na temat przygotowanej koncepcji zagospodarowania żarskiego zamku.

Czas trwania konsultacji

Data rozpoczęcia 25.06.2021 14:15 Data zakończenia 31.08.2021 23:59

Liczba ankiet

W ramach prowadzonych konsultacji Ankietę konsultacyjną wypełniło 28 uczestników.

Do pobrania

Koncepcja zagospodarowania.pdf
Rys historyczny.pdf
rzut 02 PIĘTRO.pdf
rzut 01 PIĘTRO.pdf
rzut 00 Przyziemie.pdf

https://konsultacjejst.blob.core.windows.net/consultations/zary/017a3cc0-fd47-4ac0-ae12-9965feb5ad1a/41244281-d4ce-4de1-b695-3e99bcbca57e/Koncepcja%20zagospodarowania.pdf
https://konsultacjejst.blob.core.windows.net/consultations/zary/017a3cc0-fd47-4ac0-ae12-9965feb5ad1a/bd30b3dd-6712-4965-9a60-7de8db56d006/Rys%20historyczny.pdf
https://konsultacjejst.blob.core.windows.net/consultations/zary/017a3cc0-fd47-4ac0-ae12-9965feb5ad1a/c4fa18b8-6e87-41cf-9d47-f126a2a16a69/rzut%2002%20PI%C4%98TRO.pdf
https://konsultacjejst.blob.core.windows.net/consultations/zary/017a3cc0-fd47-4ac0-ae12-9965feb5ad1a/e75f91da-03e6-4a2a-98e4-e0c928002ef1/rzut%2001%20PI%C4%98TRO.pdf
https://konsultacjejst.blob.core.windows.net/consultations/zary/017a3cc0-fd47-4ac0-ae12-9965feb5ad1a/9c5cbd81-4cd5-4828-b9d3-f9aaa5023f41/rzut%2000%20Przyziemie.pdf
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2. Wyniki ze względu na cechy głosujących

Planowany program zagospodarowania zamku
Czy według Pana/i odpowiednia jest nazwa Międzynarodowe Centrum Kultury i Tradycji "ZAMEK" ,
które utworzone zostanie na bazie budynku Zamku Bibersteinów?
Jednokrotny wybór osoby głosującej

Wykres 1. Liczba głosów ze względu na Czy jest Pan/i mieszkańcem Żar?

TAK NIE

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowanych
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Wykres 2. Liczba głosów ze względu na Płeć

kobieta mężczyzna

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych

Liczba ocen dla obszarów są
zróżnicowane wg atrybutu Płeć co
prezentuje Wykres 2.

Wykres 3. Liczba głosów ze względu na wiek:

poniżej 20 lat 20 - 35 lat 36 - 50 lat 51 - 65 lat powyżej 65

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych

Liczba ocen dla obszarów są
zróżnicowane wg atrybutu wiek: co
prezentuje Wykres 3.
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Czy według Pana/i odpowiednim rozwiązaniem jest szklane zadaszenie dziedzińca zamku?
Jednokrotny wybór osoby głosującej

Wykres 4. Liczba głosów ze względu na Czy jest Pan/i mieszkańcem Żar?

TAK NIE

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowanych

Wykres 5. Liczba głosów ze względu na Płeć

kobieta mężczyzna

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych

Liczba ocen dla obszarów są
zróżnicowane wg atrybutu Płeć co
prezentuje Wykres 5.
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Wykres 6. Liczba głosów ze względu na wiek:

poniżej 20 lat 20 - 35 lat 36 - 50 lat 51 - 65 lat powyżej 65

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych

Liczba ocen dla obszarów są
zróżnicowane wg atrybutu wiek: co
prezentuje Wykres 6.
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3. Wyniki ze względu na poszczególne obszary i pytania

Planowany program zagospodarowania zamku
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Czy według Pana/i odpowiednia jest nazwa Międzynarodowe Centrum Kultury i Tradycji "ZAMEK" ,
które utworzone zostanie na bazie budynku Zamku Bibersteinów?
Jednokrotny wybór osoby głosującej

Możliwe odpowiedzi:
1. TAK

2. NIE

3. Proszę o podanie swojej propozycji nowej nazwy zamku.

Wykres 7. Czy według Pana/i odpowiednia jest nazwa Międzynarodowe Centrum Kultury i
Tradycji "ZAMEK" , które utworzone zostanie na bazie budynku Zamku Bibersteinów?

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych

Liczba głosów oddanych na poszczególne
odpowiedzi kształtowała się od 3 do 13 co
prezentuje Wykres.

Głosujący najczęściej - równo lub powyżej
ŚREDNIEJ wybrali odpowiedzi:

TAK
Proszę o podanie swojej propozycji
nowej nazwy zamku.

Najrzadziej - poniżej ŚREDNIEJ wybrali
odpowiedzi:

NIE

Własne odpowiedzi głosujących:

Odpowiedź

Fabryka Kultury

Międzynarodowe Centrum Kultury "ZAMEK BIBERSTEINÓW"

Międzynarodowe Centrum Kultury i Tradycji "Sorau" lub "Castle"

Międzynarodowe Centrum Kultury i Tradycji "Zamek Biebersteinów" lub po prostu "Zamek Biebersteinów w Żarach"

Międzynarodowe centrum kultury łużyc - zamek Żary

Perła Łużyc

Zamek Bibersteinów w Żarach - tak powinna brzmieć nazwa zamku w naszym mieście a nie jakiś dziwoląg (Międzynarodowe Centrum Kultury i Tradycji
"ZAMEK"). Nazwa ma się kojażyś z miastem w którym ów zabytak się znajduje. Ewentualnie można zrobić to tak: Zamek Bibersteinów w Żarach -
Międzynarodowe Centrum Kultury i Tradycji "ZAMEK"

Zamek siedziba władz dolnych Łużyc. Witamy w stolicy

Zamek w Żarach, SchlossSorau. Nazwa jest zbyt długa.

Zamek Żarski

Żarski Zamek

Żarskie Centrum sztuki
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Planowany program zagospodarowania zamku
Jakie inne według Pana/i powinien pełnić funkcje zamek niż określone w koncepcji oraz gdzie
powinny być zlokalizowane?
Odpowiedź osoby głosującej

Odpowiedź

1. W zamku powinno mieć swoją siedzibę żarskie muzeum ( w całości np. na I p.), a siedzibę obecnego muzeum przeznaczyć na archiwum USC . 2. W zamku nie
powinno być miejsc hotelowych(wymaga to dodatkowej ilości osób do obsługi gości, a więc zwiększa koszty), baza hotelowa na terenie miasta jest
wystarczająca.

Zamek powinien pełnić funkcję wizytówki miasta jako miejsca szanującego i zafascynowanego swoją historią ale ukierunkowanego również na zrównoważony
rozwój.

.

Funkcje okreslone w koncepcji są prawidłowe

Muzeum

Cele kulturalne, muzealne, ale także rekreacyjne. O ile będzie taka możliwość infrastrukturalna, moga być także cele hotelowe dla "wybranych", specjalnych
gości miasta Żary.

Historyczne,muzealne oraz edukacyjne i kulturowe

Propozycje podane w obecnej koncepcji są wystarczające, chociaż tak na dobrą sprawę Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego właśnie tu powinno mieć
swoją siedzibę.

Wszystko jest ok.

Powinien pozostać ruiną

Nie mam zdania

nie mam pomysłu

Sala konferencyjna, ślubów

.

Dobrym pomysłem byłoby skierowanie zamku współobywateli użytkowy, do imprez, spotkań mieszkańców. W zarach już mamy pełno sal konferencyjnych,
luna, muzeum a żaranie potrzebują miejsca gdzie można spotkac się z ludźmi nie tylko jak coś się dzieje czy jest jakieś wydarzenie, miejsce które będzie otwarte
codziennie

Restauracje, hotel, spa, dziedziniec, fontanny

Inne funkcje publiczne (administracja)

Hotel, sala imprez okolicznościowych, sala koncertowa, restauracja z wyjściem na podwórze/ taras.

Wydziały Urzędu Miejskiego jak również Starostwa.

2 piętro tylko hotel z restauracją otwartą dla turystów i mieszkańców miasta. Miejsce na studńiowki dla uczniów żarskich szkół. Wykonanie toalety dla pań w
której można poprawić make-up, ew podszyć kreację, lustra z dobrym oświetleniem , taboret aby usiąśc. Zlecenie wykonanie replik porcelany żarskiej ,
podawanie posiłków w restauracji na żarskiej porcelanie.

społeczna - dostępna dla NGO i klubów sportowych i zajęć np. joga, taniec, karate

Sala bankietowa/weselna oraz restauracja z tradycyjnymi polskimi daniami oraz hotel

Wszystkie powyżej są idealne dla tego miejsca dodatkowo stworzył bym w pełni wyposażona sale szkoleniowa mnóstwo �rm poszukuje sal do wynajęcia na
szkolenia branżowe lub produktowe
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Odpowiedź

Opisane funkcje są dostatecznie dobre

Najlepszym przykładem jest miasto Żagań. Tam powinny być urzędy. Koncerty jak są obecnie na dziedziczu. Zrobić bibliotekę.

Należy przejąć pałac i tu zrobić na dziedzińcu dużą salę konferencyjno-koncertową, po przekryciu dachem szklanym. Zamek jest trochę za mały, koncepcja z
1974 r. z salą konferencyjną jest bardzo interesujący - mamy tu obiekt i historyczny idealny do stwożenia teatru, sali koncertowej z widownią, a nie ciśnięcie się
w malutkiej Lunie (dom kultury z "Pcimia małego") nie budzi powagi, a obecne prace to tylko pudrowanie trupa. )

Moim zdaniem fajnie byłoby przeznaczyć przestrzeń zamku głównie na rekreację z edukacja, miejsce spotkań żaran, miejsce gdzie będą różne warsztat,
występy okej, super pomysł, ale fajnie byłoby zmodernizować to miejsce o roślinność, połączenie renesansu i nowoczesności, moim zdaniem zamek powinien
być w znaczek większości przeznaczony dla mieszkańców i ich potrzeb

wynajem sali na bankiety dla �rm prywatnych/osób �zycznych, organizacja koncertów, stand-upów, występów teatralnych, pokazów �lmowych, funkcje
podobne jak pałac w Żaganiu

Planowany program zagospodarowania zamku
Jakie według Pana/i mogą wystąpić problemy przy zagospodarowaniu zamku, które nie zostały
uwzględnione w koncepcji?
Odpowiedź osoby głosującej

Odpowiedź

Zbyt duże "rozproszenie" poszczególnych funkcji/ działów po całym zamku.

Sąsiedztwo Pałacu którego stan techniczny będzie wyróżniał się na tle odrestaurowanego zamku.

.

Jedyny problem prz zagospodarowamiu moze byc tylko �nansowy. Pozostałe (jezeli będą) sa przy jednomyslnościi zaangazowaniu do pokonania.

Pozyskanie środków

Podstawowy problem jest jeden- �nansowy. Gdyby były środki, to Zamek Żarski już dawno byłby użytkowany.

Brak zakupu części pałacowej

Murek oporowy o wys.60 cm na dziedzińcu zewn. powinnien posiadać jakąś siatkę chroniącą przed wypadnięciem do fosy starszych dzieci itp. Co z
narożnikiem N-W zewnętrznego dziedzińca? Będzie niezabezpieczony?

Brak odpowiednich srodkow �nansowych

Astronomiczne koszty remontu

Nie mam zdania

Odzyskanie terenu pod parking

Przyłącza media

.

Odpowiednie oswietlenie

dewastacja przez osoby trzecie

Brak zainteresowania (ile projektów naukowych może powstać? 5?, zamek nie ma wartości w skali naukowej); brak zainteresowania kawiarnia (podobnie jak w
parku)
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Odpowiedź

Brak

Możliwości wytrzymałości stropów.

Podłączenie zamku do miejskiego ogrzewania. Wykonanie oczek wodnych w fosie.

będzie niedostępny dla mieszkańców z powodu nadmiernej biurokracji

Nie wiem

Nie dostrzegam innych

Problemy pieniężne

Nie znam

Wzgledy p.poż., drogi ewakuacyjne i ogólna ciasnota w obiekcie na wskazywane w koncepcji funkcje.

G

stan techniczny obiektu, przychylność wojewody oraz konserwatora zabytków

Planowany program zagospodarowania zamku
Jakie należało by podjąć działania, aby zminimalizować problemy wskazane przez Pana/ią oraz ujęte
w koncepcji zagospodarowania zamku?
Odpowiedź osoby głosującej

Odpowiedź

Podzielić na strefy (ze względu na funkcjonowanie) wg pięter. Np. parter- usługowo-komercyjna. Piętro- muzeum/USC. II p.- centrum kultury dla dzieci i
młodzieży.

Należy przede wszystkim zadbać o funkcjonalność obiektu, stawiając na drugim miejscu zachowanie oryginalnego charakteru budynku.

.

Zaprosic do wspólpracy szereg osób specjalistow od pozyskiwania funduszy europejskich. Również szersze zaproszenie do wspólpracy strone niemiecką.

Programy UE

Korzystać ze wszystkich dostępnych środków i możliwości �nansowych, zarówno publicznych, jak i prywatnych.

Odkupić pałac

Poradzić się architekta-twórcy planu, aby doradził jakieś sensowne rozwiązanie.

Fundacja, akcje dobroczynne, biletowane imprezy w otoczeniu zamku z ktorych dochod przeznsczanoby na konkretny cel remontowy

Pozostawić ruinę

Na pewno ułatwienia dla osób starszych lub niepełnosprawnych w stylu małej windy lub chociaż ramp.

negocjacje

Uwzględniając przyłącza do pałacu

.
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Odpowiedź

A

ochrona zamku

Rezygnacja z naukowych celów, urealnienie przydatności obiektu

Brak

Bezwzględne poszukiwanie pomocy �nansowej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wszelkie fundusze unijne. Nie wiem czy jest możliwość ale
bezpośrednia dotacja z UE.

Tylko �nansowe.

znaleźć organizacje które będą współuczestniczyły w opiece nad zamkiem np. w/w kluby i organizacje

Nie wiem

Brak

Zabezpieczyć odpowiedni budżet

Nie znam

Przejęcie sąsiadującego Pałacu. Opracowania systemu p.poż. ewakuacyjnego, powiadomiania o zdarzeniach (elementy nowoczesnego obiektu pod wzgledem
użytkowym). Ogrzewanie ze źródeł odnawialnych - pompa ciepła to dobry kierunek.

B

konsultacje społeczne na żywo z konserwatorem zabytków/wojewodą - mieszkańcy żar/młodzież/starsi - lub przedstawiciele grup społecznych.
Zaangażowanie młodzieży żarskiej w proces odbudowy zamku. Wsparcie ze strony większych miast, które realizują podobne rzeczy (Warszawa, Wrocław,
Poznań, Gdańsk).

Planowany program zagospodarowania zamku
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Czy według Pana/i odpowiednim rozwiązaniem jest szklane zadaszenie dziedzińca zamku?
Jednokrotny wybór osoby głosującej

Możliwe odpowiedzi:
1. tak

2. nie

3. inna propozycja

Wykres 8. Czy według Pana/i odpowiednim rozwiązaniem jest szklane zadaszenie dziedzińca
zamku?

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych

Liczba głosów oddanych na poszczególne
odpowiedzi kształtowała się od 1 do 21 co
prezentuje Wykres.

Głosujący najczęściej - równo lub powyżej
ŚREDNIEJ wybrali odpowiedzi:

tak

Najrzadziej - poniżej ŚREDNIEJ wybrali
odpowiedzi:

nie
inna propozycja

Własne odpowiedzi głosujących:

Odpowiedź

Trzeba wziąć po uwagę czy w sezonie letnim nie będzie za gorąco

Planowany program zagospodarowania zamku
inne uwagi/ propozycje/ rozwiązania
Odpowiedź osoby głosującej

Odpowiedź

Zimowy ogród na dziedzińcu (zadaszonym).

Projekt musi zakładać miejsce na zieleń i mieć za uwadze problem tzw. "betonozy" na który coraz powszechniej zwraca się uwagę.

ok

nie mam

Szybka odbudowa

Szklane zadaszenie dziedzińca zamku jest wspaniałym pomysłem. Tym bardziej, że w Żarach mamy przynajmnije dwóch przedsiębiorców, których działalność
bazuje na szkle- Saint-Gobain i HART-SM. Moim zdaniem, obie �rmy chętnie włączą się w tak znakomitą inwestycję, bo dla nich to wspaniała promocja.

Brak
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Odpowiedź

Tabliczki z oznakowaniem sal opisane także brajlem. Zatrudnienie kasztelana zamku - reprezentanta formalnego zarządcy.

Brak

Pozostawić ruinę

Nie mam zdania

nie mam

Brak

.

Moim zdaniem zrobić miejsce gdzie obywatele naszego miasta będą się faktycznie spotykać a nie z takiego obiektu zrobi się martwy budynek na kolejne
wystawy, sale konferencyjne, gdzie 95% obywateli z tego nie skorzysta

zbiórki charytatywne na rzecz odbudowy zamku. Festyny itp. Aby mieszkańcy mogli pomoc w odbudowie zamku

Zbyt kosztowne i zbędne, obiekt nie ma wystarczającej przepustowości na takie rozwiązanie, kubatura jest olbrzymia, jest to tylko efektowne ale nie użyteczne.
Zamiast tego sugeruje 1:1 historyczna zbieżność

Zamek powinien zostać nowa siedzibą naszej orkiestry dętej.

Świetny pomysł. Kibicuję. Niech zamek w końcu zacznie żyć i być wizytówką miasta.

Nie podajecie dokładnie jak chcecie wykorzystać krużganki, jaki będzie nadzór nad obiektem- elektroniczny , ochrona �zyczna. Gdzie mają w przyszłości
parkować goście hotelowi? parkingi od strony AJP II już czasami są zajete. Gdy włąściciele pałacu przerobią go na hotel/ mieszkania , czy dla interesantów
gości hotelowych zostaną wydzielone specjalne miejsca parkingowe. Tym bardziej że parking leży na terenie pałacowym.

sala z drewnianym parkietem do ćwiczeń tańca/yogi z lustrami, z szatnią i sanitariatami

Nie mam

Stworzenie sali bankietowej pod wynajem na wesela. Wesele w zamku coś pięknego

brak

Koncerty maga się też odbywać na salach.

Należy podjąć działania do opracowania koncepcji dla całego kompleksu zamkowo-pałacowego (z przejęciem Pałacu), Koncepcja kompleksu kulturalno -
rekreacyjnego - hotelowo-restauracyjnego-konferencyjnego to powinno być tematem przewodnim dla planowanej inwestycji. Przedstawienie Żar jako miasta
zabytkowego z nowoczesnym wnętrzem (czystego)..

Zamek to doskonale miejsce w sercu zar, gdzie byłaby możliwość wyrażanie siebie poprzez sztukę, taniec śpiew itp jak i lepienie z gliny, nauka egzotycznego
języka, ciekawe wykłady na różne tematy, zajęcia nauki w szachy i inne gry, klub gier planszowych,

Warto poszukać rozwiązań w większych miastach typu Wrocław, Poznań, Szczecin. Warto spróbować nawiązać kontakt z włodarzami tych miast w celu
konsultacji, zaczerpnięcia pomysłów, również w celu promocji obiektu w Żarach. Dobrym rozwiązaniem jest przeszukanie podobnie funkcjonujących obiektów.
Sprawdzenie jakie funkcje są realizowane i podjąć podobne próby.

Koncepcja zagospodarowania zamku - teren z przyziemiem
Jak Pan/i ocenia propozycję rozwiązań zagospodarowania terenu z przyziemiem? Proszę również o
przedstawienie ewentualnych innych rozwiązań.
Odpowiedź osoby głosującej

Odpowiedź
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Odpowiedź

Kawiarenka/ ogródek jest bardzo dobrym pomysłem, może jakaś mała scena plenerowa/ kino plenerowe. Większa powierzchnia strefy usługowej na parterze-
kawiarnia zamiast sali koncertowej( sala na I p.).

Dobrze

ok

trafna

Ok

Zagospodarowanie przyziemia jest bardzo dobre.

Aleje Jana Pawła przebudować po przez wpuszczenie jej w tunel a zamek połączyć z parkiem

1. Na dziedzińcu w czasie badań archeo. odkryto studnię z kamienną cembrowiną. Powinna zostać wyeksponowana.2.Zastanawia mnie, jak na codzień będzie
zabezpieczona fosa zamku przez intruzami. 3. Czy do windy będzie prowadziła betonowa lub solidnie utwardzona ścieżka, czy też osoby na wózkach będę
grzęzły w żwirze.

Ok

Pozostawić ruinę

Przede wszystkim nie ścinanie trawy do ziemi

dobrze

Tak

.

Nw

ok

Ok

Jest ok

Dobry pomysł.

Winiarnia ? Tylko wino czy zgodnie z żarską tradycją piwo? jeśli tak to za mało toalet.

parking jest już jeden przy pałacu, wystarczy utworzyć wjazd i miejsca postojowe dla obsługi. Lepiej ten teren przeznaczyć na zieleniec.

Super

Wspaniały pomysł

są dostatecznie dobre

Dobrze

Jak powyżej koncepcja wstępna pozytywna, tylko to wszystko za mała skala.

Jestem za

dobry pomysł z zagospodarowaniem/odbudowaniem fosy na cele kawiarni/baru/restauracji

Koncepcja zagospodarowania zamku - I piętro
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Jak Pan/i ocenia propozycję rozwiązań zagospodarowania I piętra zamku? Proszę również o
przedstawienie ewentualnych innych rozwiązań.
Odpowiedź osoby głosującej

Odpowiedź

Sala koncertowa na I p. razem z salą ślubów. Muzeum.

Dobrze

ok

trafna

Brak

Usytuowanie tam USC jest bardzo tra�one.

Ok

Zadowalająca. W salach powinny mieścić się także stałe wystawy żarskich artystów. W zamku onegdaj mieściło się inkwizytorium. Czy coś będzie w Sali
Sądowej na ten temat?

Ok

Pozostawić ruinę

Bez zastrzeżeń

dobrze

Tak

.

….

ok

Ok

Zbyt dużo sali wystaw.

Co oznacza sala ćwiczeń? Czy to są sale wykładowe szkoły wyższej?

Akustyka- czy została zbadana? Koncerty? Tylko instrumentów dawnych. Bez nagłośnienia.

-

Restauracja i sala bankietowa

Idealne rozwizanie

są dostatecznie dobre

Pieknie by wyglądał basen. Jak by był. Była by to bardzo ciekawa atrakcja turystyczna w naszym regionie.

j.w.

H

pozytywnie
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Koncepcja zagospodarowania zamku - II piętro
Jak Pan/i ocenia propozycję rozwiązań zagospodarowania II piętra zamku? Proszę również o
przedstawienie ewentualnych innych rozwiązań.
Odpowiedź osoby głosującej

Odpowiedź

II p. sale ćwiczeń i inne( centrum kultury dla dzieci i młodzieży).

Dobrze

ok

trafna = wszystkie przedstawione propozycje zagospodarowania są prawidłowe do ewentualnego minimalnego skorygowania podczas realizacji
przedsięwzięcia

Hotel

Oceniam bardzo dobrze i już czekam na realizację

Ok

Może być. Gdyby w Żarach lub okolicy istniało bractwo rycerskie, to jedną z sal można by im oddać na użytkowanie. Może też warto by zainicjować imprezę
typu turniej szermierczy, który odbywałby się w jednej z sal (ewentualnie w fosie).

Ok

Pozostawić ruinę

Bez zastrzeżeń

dobrze

Tak

.

Średnio, fajnie byłoby zrobić coś czego jeszcze w zarach nie ma …

ok

Ok

Fajny pomysł

Może być. Uważam jednak że powinno być więcej pomieszczeń przeznaczonych na wydziału Urzędu lub starostwa.

Patrz punkt 1-2, Informacja turystyczna i pokrewne muszą być na parterze.

brak szatni dla trenujących

Czesc jako hotel

Jak najbardziej na tak. Tu się urodziłem tu mieszkam tu wychowujemy z Żoną nasze dzieci mam nadzieje ze któregoś pięknego dnia nasz wspaniały zamek
będzie centrum naszego miasta by wraz z dziećmi iść i poznawać historie naszego miasta

są dostatecznie dobre

Przeznaczyć na hotel aby miasto zarzadzało aby miało z tego zysk lub odstąpić na mieszkania.

j.w.

H
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Odpowiedź

pozytywnie
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5. Dane instytucji

Nazwa instytucji Urząd Miejski w Żarach

Adres email budzet_obywatelski@um.zary.pl

Numer telefonu 68 470 83 78

Adres Pl. Rynek 1-5, 68-200 Żary


