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Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Żary
14 radnych uczestniczących w sesji (23
czerwca) udzieliło Leszkowi Mrożkowi, gospodarzowi Gminy Żary, wotum zaufania
oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Były gratulacje, kwiaty
i podziękowania…
Głosowanie w sprawie absolutorium poprzedziła ocena realizacji zeszłorocznego budżetu
oraz analiza Raportu o Stanie Gminy za 2020
rok, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta, realizację polityk, programów i strategii samorządu.
Po wysłuchaniu pozytywnej opinii Regionalnej
Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej
rada przystąpiła do głosowania. W jednym
z ważniejszych w roku kalendarzowym posie-

dzeń Rady Gminy uczestniczyło 14 radnych.
Leszek Mrożek, Wójt Gminy Żary podziękował za zaufanie, zaznaczył, że jest to wspólny
sukces radnych, sołtysów, pracowników urzędu i jednostek gminy. Szczególne słowa uznania i bukiet kwiatów skierował pod adresem
Barbary Karpowicz, Skarbnik Gminy.
- Dziękuję Wam za zaufanie, mądre i gospodarne podejście do zarządzania gminą, owocną
współpracę, życzliwość i wsparcie. Wielokrotnie dyskutowaliśmy, czasem sprzeczaliśmy się,
ale zawsze merytorycznie i na argumenty - mówił Leszek Mrożek. - Dzięki temu nasz budżet
jest bezpieczny.
Na zakończenie wyraził nadzieję na kontynuację równie sprawnego działania gminy w najbliższym roku.
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Takie poparcie uskrzydla!
Rekordowa ilość, bo 5.743 głosy - drugie
miejsce w województwie i pierwsze w powiecie żarskim w rankingu Osobowość
Roku 2020 dla Leszka Mrożka, Wójta Gminy
Żary, w kategorii polityka, samorządność
i społeczność lokalna.
- Już sama nominacja była dla mnie ogromnym
wyróżnieniem. Takie poparcie ze strony wspólnoty lokalnej uskrzydla! Wielkim zaskoczeniem
była dla mnie wygrana w powiecie żarskim,
mamy przecież mnóstwo prężnie działających
samorządowców. A już znalezienie się w gronie najlepszych w województwie to dla mnie
zaszczyt. Chciałbym serdecznie podziękować
wszystkim, którzy oddali na mnie głos, a także tym, którzy razem ze mną pracowali na ten
sukces. A dla mnie to każdy nowy odcinek

drogi, zmodernizowane stacje uzdatniania
wody, piękniejsze i funkcjonalniejsze świetlice,
lepszy sprzęt dla strażaków. Razem udało się
nam zrobić wiele wspaniałych rzeczy, z wieloma trudnymi wychodzimy na prostą, a sporo
jeszcze przed nami. Zrobię wszystko by nie zawieść Waszego zaufania!

Lubuski Związek Piłki Nożnej docenił Wójta Gminy Żary
W niedzielę, 11 kwietnia, na stadionie Sparty Grabik, Robert Skowron, prezes Lubuskiego Związku Piłki Nożnej docenił zaangażowanie i wkład Leszka Mrożka, Wójta
Gminy Żary w gminny futbol.

dzy Spartą Grabik, a Piastem INEX Czerwieńsk
prezes LZPN wręczył L. Mrożkowi „Medal za zasługi dla piłkarstwa lubuskiego”. Podziękowania za wspieranie i rozwój piłki nożnej złożyli
gospodarzowi gminy także Przewodniczący
Podokręgu Żary Wiesław Zaleszczak. Obaj doPrzed meczem rozegranym w Grabiku pomię- dali, że bez zaangażowania takich orędowników sportu, wspierających szkolenia młodzieży
nie byłoby futbolu w małych miejscowościach.
Upominki otrzymał też klub reprezentowany
przez jego prezesa Tomasza Flagę.
- Jestem dumny z odznaczenia, zwłaszcza, że
sam kiedyś grałem w piłkę nożną - mówi Leszek Mrożek. - Dlatego doskonale rozumiem,
jak ważne dla młodych piłkarzy jest każde
wsparcie lokalnego sportu.
A Wiesław Zaleszczak podkreśla, że L. Mrożek,
jako były zawodnik Błękitnych Olbrachtów,
stanowił podporę obrony drużyny.
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Wójt obdarował prezentami dzieci wszystkich szkół i przedszkola
Uczniowie wszystkich siedmiu szkół na terenie
Gminy Żary będą wspominać 31 maja 2021
roku jako wyjątkowy dzień. Po pierwsze dlatego, że po bardzo długiej przerwie wywołanej
pandemią koronawirusa wrócili do szkół. Drugi powód jest taki, że Wójt Gminy Żary Leszek
Mrożek postanowił odwiedzić wszystkie szkoły, powitać dzieci i młodzież w ich murach, ale
i wręczyć prezenty uczniom i przedszkolakom
z okazji Dnia Dziecka. Były życzenia, coś słodkiego, niespodzianki, zabawki i sprzęt sportowo-rekreacyjny do zabawy na świeżym powietrzu. O tym, kto i co dostał, decydował… los.
Uczniowie ciągnęli losy, pod którymi kryły się
piłki, latawce, paletki do ping ponga, skakanki z licznikiem, rakietki plażowe i wiele innych
niespodzianek.
Do dzieci w gminnych szkołach i przedszkolu
traﬁło 1116 różnej maści zabawek i tyleż samo
słodkości.
- Cieszę się, że widzę was uśmiechniętych,
zdrowych i pełnych energii – powtarzał Leszek
Mrożek. - Energii którą zarażacie nas dorosłych
do działania. Niech dzięki wam do szkół wróci
gwar i normalność.
A tych nie brakowało na szkolnych boiskach,
gdzie gospodarz gminy spotykał się z uczniami. Co było widać i słychać!
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Spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem w Bibliotece

8 czerwca dzięki współpracy ze Szkołą Podstawową w Olbrachtowie i przedszkolem, miało
miejsce spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem autorem wielu książek dla dzieci i młodzieży, m.in.: „Kosmiczna awantura”, „Dasz radę,
Marcelko”, a przede wszystkim, bardzo popularnej serii książek o psie Elﬁe. Jedna z książek:
„Sposób na Elfa” jest także lekturą szkolną. Pan

Marcin rozbawiał uczniów klas 1-3 ciekawymi
opowieściami i żartami. Dzieci jak zaczarowane
wsłuchiwały się w słowa pisarza, i wielokrotnie
śmiały się w głos. Autor z przekonaniem zachęcał dzieci, by nie bały się marzeń i dążyły do ich
realizacji. Słuchacze mieli wiele pytań i śmiało je
zadawali: „Ile lat ma Elf?” „Czy trudno jest napisać książkę?” „A czego się Pan boi?”. Pan Marcin
chętnie udzielał odpowiedzi, starając się zaspokoić ciekawość młodych czytelników.
Po spotkaniu można było kupić książkę i poprosić o autograf. Do pisarza ustawiła się długa kolejka czytelników i zapewne, zakupione książki
zostaną przeczytane „od deski do deski.”, a spotkanie z panem Marcinem Pałaszem na długo
zostanie w pamięci i sercu.
Spotkanie z autorem odbyło się w ramach
działalności DKK i zostało zrealizowane dzięki
wsparciu ﬁnansowemu Instytutu Książki.

Spotkanie autorskie z Rafałem Witkiem w ﬁlii w Złotniku
14 czerwca przesympatyczne dzieci z klasy II
i III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Złotniku poznały Rafała Witka, autora powieści, opowiadań, słuchowisk i zbiorów wierszy.
Było przezabawnie! „Latały” krzesła, wyrósł
las rąk, ujadały pieski, posypały się autografy,
a sam autor, mimo pokaźnego wzrostu, nie patrzył na dzieci z góry. Wręcz przeciwnie! Okazało się, że jest znawcą dziecięcych bolączek
i z łatwością odpowiadał na każde z zadawanych
przez nie pytań. W ramach wdzięczności przyznaliśmy naszemu gościowi medal „Super Dorosłego”. Spotkanie odbyło się w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki i zostało zrealizowane
ze środków ﬁnansowych Instytutu Książki.
Dziękujemy Panu Rafałowi, Pani Justynce Hak,
Paniom: Agacie , Małgorzacie , Emilii oraz Panu
Sylwestrowi, który ufundował dzieciom lody.
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Jeszcze tylko świadectwa i …wakacje!
25 czerwca dobiegła końca przygoda ze
szkołą w roku szkolnym 2020/2021. Dla
uczniów nadszedł najbardziej wyczekiwany
dzień roku szkolnego, kończący 10 miesięcy
wytężonej pracy.
Uroczystość Gminnego Zakończenia Roku
Szkolnego, tym razem odbyła się w Szkole
Podstawowej w Olbrachtowie. Sala gimnastyczna wypełniła się uczniami wytypowanymi
ze wszystkich gminnych szkół, a w tej podniosłej chwili towarzyszyli im rodzice. Były pod-

sumowania, radości, wzruszenia i oczywiście
nagrody dla prymusów. Gości przywitała Elżbieta Dawidowicz – Kmiecik, Dyrektor SP
w Olbrachtowie, następnie głos zabrał Leszek
Mrożek, Wójt Gminy Żary i zaproszeni goście.
Po krótkim występie artystycznym nadszedł
moment wręczenia listów gratulacyjnych
i nagród absolwentom szkół Gminy Żary za
wybitne osiągnięcia w nauce, w konkursach
artystycznych i sportowych. Każdy otrzymał
nagrodę Wójta Gminy Żary w formie przelewu
gotówki na konto od 200 do 800 zł.

Absolwenci gminnych szkół, którzy otrzymali Nagrodę Wójta Gminy Żary: Sebastian Matyasik
z Bieniowa, Amelia Sendrowicz z Sieniawy Żarskiej, Jakub Stankiewicz ze Złotnika oraz czwórka
prymusów z Olbrachtowa: Fabian Deć, Amelia Iżewska, Oliwia Mocydlarz i Oliwia Szymańska.
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komitych wyników w nauce z sukcesami startowali w różnego rodzaju konkursach: W tej
grupie znaleźli się: Bartosz Wojwod (Zespół
Szkół w Grabiku, Michał Kuros (SP Lubanice),
Amelia Sendrowicz (SP Sieniawa Żarska), Jakub
Stankiewicz (SP w Złotniku) a także Maria Gosławska, Amelia Iżewska, Oliwia Mocydlarz, OlW gronie najwybitniejszych, którzy oprócz zna- wia Szymańska – z SP Olbrachtów.
Najlepsi z najlepszych absolwentów szkół Gminy Żary to: Sebastian Matyasik z Bieniowa,
Amelia Sendrowicz z Sieniawy Żarskiej, Jakub
Stankiewicz ze Złotnika oraz czwórka prymusów z Olbrachtowa: Fabian Deć, Amelia Iżewska, Oliwia Mocydlarz i Oliwia Szymańska.

Absolwenci i uczniowie ze średnią 5.0, którzy są jednocześnie laureatami konkursów przedmiotowych: Bartosz Wojwod (Zespół Szkół w Grabiku, Michał Kuros (SP Lubanice), Amelia Sendrowicz (SP Sieniawa Żarska), Jakub Stankiewicz (SP w Złotniku), a także Maria Gosławska, Amelia
Iżewska, Oliwia Mocydlarz, Olwia Szymańska (SP Olbrachtów).

8

www.gminazary.pl

KRONIKA WYDARZEŃ

Kolejną nagrodzoną za tytaniczną pracę grupą
byli uczniowie z wzorową oceną z zachowania
i średnią minimum 5,0.
Ze Szkoły Podstawowej w Bieniowie to: Oliwia
Fraszewska, Filip Januszewski i Tomasz Stodolski.
Z Zespołu Szkół w Grabiku: Julia Abramowicz, Wiktoria Ciemierz, Klara Domagalska,
Sebastian Drzymała, Lena Femlak, Julia Golec,
Amelia Janas, Jonatan Kisielewicz, Barbara Kot,
Borys Łach, Filip Markowski, Maja Leś, Nikola
Lachowska, Julia Laudańska, Hubert Rybka.
Ze Szkoły Podstawowej w Lubanicach na nagrodę zasłużyli: Gabriela Kuros, Hubert Urszulak, Klaudia Warchoł.
Ze Szkoły Podstawowej w Mirostowicach
Dolnych to: Zoﬁa Dobek, Oktawian Dzido,
Miłosz Feręc, Natalia Krzemieniecka, Maja Łukian, Nastazja Silwanowicz, Wiktoria Sławska,
Hubert Otrębski, Julia Wróblewska.
Wzorowi uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Olbrachtowie to: Michał Capar, Filip Mrożek,
Franciszek Pietek, Jakub Sęk, Maja Sęk, Kacper
Stora, Antoni Szczepaniak, Wiktoria Śrutwa.
Ze Szkoły Podstawowej w Sieniawie Żarskiej
w tym gronie znaleźli się: Anna Sendrowicz,
Gabriela Chudzik, Mateusz Chudzik, Kacper
Dul, Martyna Gretkierewicz, Piotr Gretkierewicz, Weronika Kubabska, Kacper Michalski,
Aleksandra Milińska, Szymon Miliński. Amelia
Mielniczyn, Kornelia Norko, Karol Paczkowski,

Zuzanna Paluch, Michalina Robaczewska, Adrian Semenków, Wojciech Skowroński, Aleksandra Żurawska.
Listę prymusów zamykają uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Złotniku, to: Hanna Buganik, Łukasz Juchacz, Mikołaj
Krzywdziński, Wojciech Kucia, Urszula Młynarczyk, Lena Parecka, Bartosz Rewaj, Nina Świętochowska i Brajan Witkowski.
Kolejna grupa wyróżnionych to uczniowie i absolwenci reprezentujący szkoły z sukcesami
w konkursach wojewódzkich. Oto oni: Sebastian Matyasik (SP Bieniów), Sandra Żołędziewska (Zespół Szkół w Grabiku), Karolina Kułak
(SP Lubanice). W tym gronie znalazły się Dorota Cegielska i Zuzanna Wacowska - uczennice
SP w Mirostowicach Dolnych oraz Fabian Deć,
Julia Dobrzańska i Adrianna Wasilewska – SP
w Olbrachtowie.
Wszystkim uczniom gratulujemy sukcesów
oraz życzymy wesołych, bezpiecznych i pełnych
wrażeń wakacji, które w tym roku potrwają 73
dni! Pora schować plecaki i odłożyć podręczniki. Zacznijmy cieszyć się wakacjami – czasem
wypoczynku, wycieczek i wypraw w nieznane!
Wykorzystajmy ten czas, aby we wrześniu powrócić do szkoły naładowani zapałem i energią do poznawania świata. Miłego odpoczynku
i do zobaczenia po wakacjach!
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SP w Złotniku: Hanna Buganik, Łukasz Juchacz, Mikołaj Krzywdziński, Wojciech Kucia, Urszula
Młynarczyk, Lena Parecka, Bartosz Rewaj, Nina Świętochowska, Brajan Witkowski.

SP w Sieniawie Żarskiej: Anna Sendrowicz, Gabriela Chudzik, Mateusz Chudzik, Kacper Dul, Martyna Gretkierewicz, Piotr Gretkierewicz, Weronika Kubabska, Kacper Michalski, Aleksandra Milińska, Szymon Miliński. Amelia Mielniczyn, Kornelia Norko, Karol Paczkowski, Zuzanna Paluch,
Michalina Robaczewska, Adrian Semenków, Wojciech Skowroński, Aleksandra Żurawska.
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SP Mirostowice Dolne: Zoﬁa Dobek, Oktawian Dzido, Miłosz Feręc, Natalia Krzemieniecka,
Maja Łukian, Nastazja Silwanowicz, Wiktoria Sławska, Hubert Otrębski, Julia Wróblewska.

SP w Olbrachtowie: Michał Capar, Filip Mrożek, Franciszek Pietek, Jakub Sęk, Maja Sęk,
Kacper Stora, Antoni Szczepaniak, Wiktoria Śrutwa.
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SP w Lubanicach: Gabriela Kuros, Hubert Urszulak, Klaudia Warchoł.

Zespół Szkół w Grabiku: Julia Abramowicz, Wiktoria Ciemierz, Klara Domagalska, Sebastian Drzymała, Lena Femlak, Julia Golec, Amelia Janas, Jonatan Kisielewicz, Barbara Kot, Borys Łach, Filip
Markowski, Maja Leś, Nikola Lachowska, Julia Laudańska, Hubert Rybka.
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SP w Bieniowie: Oliwia Fraszewska, Filip Januszewski, Tomasz Stodolski.

Absolwenci i uczniowie, z sukcesami w konkursach na szczeblu wojewódzkim: Sebastian
Matyasik (SP Bieniów), Sandra Żołędziewska (Zespół Szkół w Grabiku), Karolina Kułak (SP Lubanice). W tym gronie znalazły się Dorota Cegielska i Zuzanna Wacowska - uczennice SP w Mirostowicach Dolnych, oraz Fabian Deć, Julia Dobrzańska i Adrianna Wasilewska - SP w Olbrachtowie.
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Najważniejsi są ludzie
Rozmowa z Leszkiem Mrożkiem, Wójtem Gmi- ną. Wszystko to podnosi standard życia mieszkańców. Sukcesywnie remontujemy nasze
ny Żary.
stacje uzdatniania wody, doﬁnansowujemy
Drugie miejsce w województwie lubuskim przydomowe oczyszczalnie ścieków, aktuali pierwsze w powiecie żarskim w konkursie nie przygotowujemy dokumentację na instalację podjazdu dla osób niepełnosprawnych
Osobowość Roku 2020 to…
- Na pewno sukces i zaszczyt, ale i potwierdze- przy Urzędzie Gminy. Pozyskujemy środki zenie, że nie zawiodłem zaufania, jakim obdarzyli wnętrzne zarówno ze źródeł krajowych, jak
mnie mieszkańcy Gminy Żary wybierając mnie też unijnych na realizowane projekty. Od 2016
na urząd wójta. To dzięki ich głosom zdoby- roku udało się nam pozyskać prawie 9 mln zł
łem tak wysoką lokatę w konkursie. A przecież na projekty inwestycyjne jak i społeczne!
rywalizowali gospodarze znacznie większych
gmin w województwie. Wszystkim za każdy Ile przeznaczyliście na inwestycje w tegorocznym budżecie?
głos bardzo serdecznie dziękuję!!!
- To blisko 13,6 mln zł i kwota jest wyższa do tej
To już druga Pańska kadencja. Jak rządzić z ubiegłego roku. Trzeba pamiętać, że w wielu
gminą, by cieszyć się tak dużym poparciem planowanych inwestycjach przeszkodziła pandemia, a i ceny materiałów rosną w zastraszamieszkańców?
- Gmina Żary liczy 27 wsi i jest największą jącym tempie.
w powiecie żarskim. Druga kadencja pozwoli
mi rozwinąć skrzydła, przy pełnej aprobacie lo- Ale jest też sporo działań, które mieszkańkalnej społeczności. Wspólnie udało się ruszyć com ułatwiają życie, choćby SMS-owy sysz wieloma oczekiwanymi inwestycjami. Funk- tem powiadamiania…
cja wójta to odpowiedzialna służba społeczna, - Tak, to system, dzięki któremu możemy jednym
a do tego, aby właściwie kształtować kierunki kliknięciem wysłać do kilkuset osób na raz wiarozwoju niezbędny jest stały kontakt z miesz- domość o awarii w danej miejscowości, nagłym
kańcami. Dobry samorządowiec, musi umieć zagrożeniu, zaproszeniu na spotkanie sołtysów,
słuchać, mieć dar przekonywania, ale też gdy informacji dla strażaków. Kolejnym jest EcoHartrzeba - iść na kompromis. Bo i urząd i wójt monogram - dzięki któremu sprawdzimy termin
wywozu odpadów w każdej wsi, czy otrzymamy
jest dla ludzi.
przypomnienie o płatności za śmieci. Sprawnie
Wróćmy do inwestycji. Największa z nich to działa strona internetowa i gminny fejsbuk. Jako
oddane do użytku pod koniec zeszłego roku jedna z nielicznych gmin realizujemy program
Centrum Spotkań Mieszkańców, ale jest też „łapania” deszczówki, na co dajemy 90 procent
sporo innych, których nie widać, a dzięki doﬁnansowania. I co ważne w czasie pandemii
którym podnosi się standard życia w naszej zarówno w tym, jak o poprzednim roku byliśmy
jednym z nielicznych urzędów, które pracowały
gminie.
- Gołym okiem widać jak pięknieją wsie, miesz- i cały czas przyjmowały mieszkańców.
kańcy odczuwają komfort jazdy po gminnych
drogach, doposażamy szkoły, place zabaw, A co z zainteresowaniem terenami na streświetlice, infrastrukturę sportową i rekreacyj- ﬁe inwestycyjnej?
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Do sprzedaży wyznaczyliśmy kolejne parcele
na streﬁe i ogłosiliśmy przetargi ograniczone
na trzy kolejne działki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Miasto praktycznie wyczerpało swoje możliwości, my ciągle mamy
poszerzaną ofertę. Mamy jeszcze do sprzedaży osiem działek o wielkości od 0,21 ha do
3,77 ha. Inwestowaniu u nas sprzyja położenie
w pełni uzbrojonej strefy między dwoma drogami krajowymi Żary - Zielona Góra i DK12 w stronę
granicy. Zachętę stanowi również konkurencyjna
cena naszych terenów inwestycyjnych.
Największe problemy gmin wiejskich to
ciągle rosnące wydatki bieżące związane
z utrzymaniem oświaty i realizacją zadań
zleconych, niedoszacowanie subwencji i dotacji. Jak dużo gmina dokłada do oświaty?
- Wydajemy na ten cel łącznie, uwzględniając
przedszkola 16,7 mln zł, z czego subwencja

i dotacje stanowią 9,6 mln zł. Łatwo więc policzyć, że do oświaty dokładamy nieco ponad
7 mln zł. Mamy siedem szkół, których uczniowie zaczynają się nie mieścić w istniejących
budynkach i czeka nas rozbudowa. Ale mamy
też takie placówki, w których liczba dzieci drastycznie spada i z tym problemem musimy się
uporać, przy dużym zaangażowaniu mieszkańców danej miejscowości.
Przy tych warunkach, przy niewielkim wzroście przyrostu naturalnego utrzymanie sieci szkół na terenach wiejskich, przy małych
szkołach, jest to zdecydowanie trudniejsze.
- Wiadomą rzeczą jest, że algorytm służący obliczaniu wysokości subwencji oświatowej, nie do
końca uwzględnia specyﬁkę sieci szkół na terenach wiejskich. Widać to choćby na przykładzie naszej gminy, w której aż tyle dokładamy
do oświaty. Mimo kosztów utrzymujemy małe

www.gminazary.pl

15

ZDANIEM WÓJTA
szkoły, ale też podchodzimy do tematu racjonalnie, żeby nie dochodziło do paradoksów
takich jak w Olszyńcu przed laty, gdzie wyremontowano szkołę za grube tysiące, kosztowne było jej utrzymanie, a do szkoły uczęszczało
kilku uczniów. Obserwujemy też ruchy związane z migracją dzieci do szkół miejskich, ale do
naszych placówek przybywają dzieci z miasta
i innych gmin. W takich sytuacjach dużą rolę
odgrywają sami rodzice, ale także radni, sołtysi, dyrektorzy szkół i nauczyciele, jak również
lokalna społeczność. Nie można oczekiwać, że
zatrzymanie dzieci w naszych szkołach to wyłącznie rola wójta. Ja wspieram i będę to robił,
ale główne pole do popisu mają wszyscy, których wcześniej wymieniłem. Jeśli chcemy mieć
dzieci i młodzież w naszych szkołach, razem
musimy o to zadbać.
Drugą wielką bolączką gmin wiejskich są
drogi lokalne. Jak to wygląda w Gminie Żary?
- Drogi gminne są w dobrym stanie. Systematycznie dbamy o ich modernizację, a w ostatnich
latach zrobiono w tym zakresie bardzo wiele.
Gorzej z drogami powiatowymi. Sporo wprawdzie inwestycji przeprowadzono, ale niektóre
z nich wciąż są w fatalnym stanie. Często partycypujemy z powiatem i województwem lubuskim w ich modernizacjach, bo zależy nam na
bezpieczeństwie i komforcie przemieszczania
się mieszkańców. Takim przykładem jest obecnie droga biegnąca przez Grabik w kierunku
Drożkowa. Wierzę, że razem z Zarządem Województwa uda się ją wyremontować na odcinku
od DK 12 do przejazdu kolejowego.
Duży nacisk kładzie się także na kulturę
i sport. A efekty?
- Staramy się stworzyć jak najlepszą ofertę dla
mieszkańców. Prawie w każdej miejscowości
funkcjonują świetlice wiejskie, siłownie pod
chmurką, place zabaw gdzie dzieci i młodzież
mogą korzystać z infrastruktury. Wpisują się
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w to coroczne dożynki, konkurs recytatorski,
biesiada śpiewacza, zawody piłkarskie o Puchar Wójta. Niestety z powodu pandemii wiele imprez się nie odbyło, ale na to już wpływu
nie mamy. Nasza infrastruktura sportowo –
rekreacyjna to: 13 pełnowymiarowych boisk
piłkarskich, 6 boisk wielofunkcyjnych zlokalizowanych przy szkołach, 9 boisk do plażowej
piłki siatkowej, kompleks sportowy „Orlik”
w Mirostowicach Dolnych oraz jeden obiekt
lekkoatletyczny w Grabiku. Wiem jakie to ważne, bo sam kiedyś „kopałem” w piłkę.
Sporo kasy idzie też na Straż Pożarną.
- Inwestujemy w OSP, gdyż mamy świadomość,
że bez tej formacji trudno mówić o skutecznym reagowaniu w sytuacjach kryzysowych na
terenach wiejskich. W jednostkach OSP Żary
zrzeszonych jest ponad 233 druhów ochotników, w tym do akcji wyjeżdża 119. To duży
i skuteczny potencjał w sytuacji likwidacji zagrożeń i usuwaniu skutków różnego rodzaju zdarzeń. Dlatego wspomagamy jednostki, również
pozyskując środki z zewnątrz na prowadzone
inwestycje – by były jak najlepiej wyposażone.
Wszystkie nasze OSP posiadają nowe samochody gaśnicze, ale co chwilę dokupujemy druhom sprzęt ochronny. Z mojej strony dziękuję
im za ich zaangażowanie i poświęcenie.
A jak widzi Pan przyszłość Gminy Żary?
- Przyszłość zaczyna się już dziś. Więc plan jest
prosty, wszystkie ręce na pokład i róbmy swoje,
nie oglądajmy się za siebie. No i żelazna zasada,
która zawsze się sprawdza: konsekwencja!
A wszystkim, którzy starają się zakłócać rozwój
gminy, chciałbym powiedzieć: Więcej zaangażowania w swoje lokalne sprawy! Pamiętajcie,
Wy też tworzycie naszą małą Ojczyznę. Nie bez
powodu mówi się, że zgoda buduje, niezgoda
- rujnuje. Życzę miłego spędzania czasu w naszej cudownej Gminie Żary!
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Podjazd dla niepełnosprawnych coraz bliżej
Urząd Gminy Żary szykuje się do ogłoszenia
przetargu na budowę podjazdu dla niepełnosprawnych.
- Zleciliśmy już przygotowanie dokumentacji
technicznej na inwestycję – mówi Leszek Mrożek, Wójt Gminy Żary. - Planujemy, by budowana rampa połączyła wejścia Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy. Wraz ze starostą
Józefem Radzionem uzgodniliśmy, że dobrze
będzie wykorzystać istniejący podjazd od strony
wejścia do starostwa. To ułatwi przemieszczanie
się osobom niepełnosprawnym, które zechcą załatwić sprawę w geodezji, która wprawdzie jest
jednostką starostwa, ale mieści się w części budynku zajmowanego przez naszą gminę.

Przepust w Złotniku
92 tys. zł kosztowała budowa przepustu
w Złotniku pomiędzy działkami przy świetlicy wiejskiej i remizie strażackiej.
Istniejąca dotąd kładka nie spełniała już swojej roli. Mostek trzeba było przebudować także dla bezpieczeństwa korzystających z terenu
strażaków podczas ćwiczeń oraz uczestników
odbywających się tam imprez. W ramach prac,
poszerzono koryto rzeki, wylano fundamenty
z prefabrykatów betonowych. Na koniec umocniono zamontowano bariery zabezpieczające.
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Nowa droga w Bieniowie. Będzie dojazd do „Korei”
Pod koniec marca Gmina Żary przejęła od
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
dwie działki drogowe w rejonie byłego
PGR-u. W tym drogę dojazdową do dwóch
budynków mieszkalnych w rejonie zwanej
zwyczajowo przez mieszkańców „Korei”.
- W trosce o poprawę komfortu życia mieszkańców utwardzimy drogę dojazdową do kamienic w tej części Bieniowa. W tej chwili jej
stan jest fatalny, zwłaszcza w okresie wczesnej
wiosny i później jesieni - podkreśla Leszek
Mrożek, Wójt Gminy Żary. – Współpraca
z KOWR-em układa się wzorcowo. Uzgodniliśmy, że oni sﬁnansują remont tego 400 metrowego odcinka. To koszt prawie 400 tys. zł.
Natomiast po stronie gminy pozostanie spo-

rządzenie dokumentacji, która jest w fazie
przygotowań, pozwolenia i przetarg. Będzie to
kolejna inwestycja drogowa w naszej gminie.
Staramy się sukcesywnie poprawiać infrastrukturę drogową we wszystkich miejscowościach.
Tylko w zeszłym roku Gmina Żary przeznaczyła
na ten cel ponad 3 mln zł. Wiele dróg zmieniło się nie do poznania. Widać to, gdy ruszy się
w teren.
- W tegorocznym budżecie również kładziemy
nacisk na stan nawierzchni dróg. Nowe powstaną w Mirostowicach Górnych, Grabiku,
Sieniawie Żarskiej, Olbrachtowie i Drozdowie
– dodaje L. Mrożek. - W Bieniowie, Łukawach,
Olbrachtowie, Złotniku i Mirostowicach Dolnych poprawimy nawierzchnię dywaników asfaltowych.

Doposażymy place zabaw
O kolejne zestawy zabawowe, karuzele, huśtawki i sprzęt rekreacyjny wzbogacą się place
zabaw na terenie gminy.
Urządzenia traﬁą do Kadłubii, Łukaw, Bieniowa, Sieniawy Żarskiej i Lubanic. Urząd już podpisał na
to zadanie umowę z wykonawcami, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem nowe zabawki będą
cieszyć naszych najmłodszych od sierpnia. Koszt zakupu i montaż pochłoną blisko 100 tys. zł.
Kolejna dobra wiadomość jest taka, że w Olbrachtowie w sąsiedztwie przedszkola powstanie zupełnie nowy plac zabaw. Koszt inwestycji szacowany jest na ok. 25 tys. zł.
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Naprawimy drogi w Złotniku, Łukawach i Olbrachtowie

Miejscowości Gminy Żary pięknieją dzięki
systematycznej poprawie stanu infrastruktury drogowej. Nie tylko podnoszą one poziom bezpieczeństwa, ale i komfort komunikacji. 1 lipca Leszek Mrożek, Wójt Gminy
Żary, oraz Barbara Karpowicz, Skarbnik
Gminy podpisali ze Stanisławem Tomczyszynem, Wicemarszałkiem Województwa
Lubuskiego umowę na modernizację dróg
dojazdowych.
Gmina Żary otrzymała prawie 200 tysięcy dotacji na remonty dwóch dróg z budżetu województwa lubuskiego.
Jedną z nich jest kilometrowy odcinek w Złotniku. Całkowity koszt modernizacji oszacowany jest na 349 tys. 858 zł, odliczając przyznane
120 tys. zł dotacji, gmina wyda na to zadanie
niecałe 230 tys. zł.
Druga „doﬁnansowana” inwestycja to remont
drogi w Łukawach, który oszacowano na 210
tys. 529 zł. Przy wykorzystaniu 72 tys. zł dota-

cji gminę wyniesie to nieco ponad 138 tys. zł.
Wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego dotyczy remontu dwóch
dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Obie
mają zniszczone nawierzchnie, a widoczne
spękania i ubytki po każdym deszczu gromadzą wodę.
- To z kolei zagraża bezpieczeństwu poruszających się nimi mieszkańców - zauważa Leszek Mrożek, Wójt Gminy Żary. - Wnioski
o doﬁnansowania składamy w niemal każdym ogłoszonym naborze, bo dzięki wsparciu z zewnątrz udaje się wykonać znacznie
więcej niż gdybyśmy mieli ﬁnansować inwestycje i remonty wyłącznie z własnych środków.
Nowy dywanik zyska też 450 metrowy odcinek drogi w Olbrachtowie. Remontowana
będzie boczna droga przed wjazdem do świetlicy wiejskiej.
Przewidywany termin zakończenia prac to koniec września tego roku.
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Kolejne 32 metry dachu
Na boisku sportowym w Bieniowie stanęła altana rekreacyjna. Te 32 m kwadratowe pod dachem
będzie służyć mieszkańcom podczas organizowanych na boisku imprez. Inwestycja kosztowała 18
tys. zł, z budżetu gminy poszło na nią 11 tys. zł, resztę dołożono z funduszu sołeckiego.

Na drogi, lampy i termomodernizację świetlicy
Ogłosiliśmy przetarg na zakup i instalację 30 nowych lamp solarnych na terenie kilku miejscowości
na terenie gminy Żary, ale i termomodernizację świetlicy i biblioteki w Mirostowicach Dolnych.
Przygotowywana jest też dokumentacja techniczna na budowę szatni sportowej w Drożkowie.
Realizacja inwestycji zaplanowana jest na przyszły rok.
Pod koniec czerwca Gmina Żary ogłosiła przetarg na remonty trzech dróg. Jedna z nich to 250metrowy odcinek ulicy Ceramicznej w Mirostowicach Dolnych. Asfaltowe nakładki o łącznej długości 280 metrów zostaną położone na dwóch bocznych drogach w Bieniowie.

Małe… A cieszy
Już jest! Toaleta przy świetlicy wiejskiej w Mirostowicach Górnych. Sanitariat z niezależnym wejściem od strony boiska, dostawiony
do budynku świetlicy, wielkością oraz wyposażeniem dostosowany jest do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Posiada podjazd, toaletę z poręczami, a spora bo ponad 5-metrowa
powierzchnia użytkowa mieści też umywalkę
z ciepłą wodą, ogrzewaniem i wentylacją.
Całkowity koszt budowy wraz projektem to nieco ponad 60 tys. zł.
Obiekt choć mały to bardzo przyda się podczas
imprez plenerowych organizowanych na sąsiadującym z nią boisku. Stylem i kolorystyką
obiekt dostosowany jest do istniejącej świetlicy.
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Wiosenny lifting naszych świetlic
Malowanie, wymiana sprzętów, instalacji
grzewczych, nowe ogrodzenia i świeżutkie
nasadzenia - to tylko niektóre z masy inwestycji zrealizowanych od początku roku
w świetlicach na terenie Gminy Żary.

w świetlicy wiejskiej. W budynku wymieniono
komin, a do kuchni zakupiono nową pięciopalnikową kuchenkę gazową.
Przed świetlicą w Łazie robotnicy wymienili
również fragment zniszczonego polbruku.
Ale na tym nie koniec, bo sporo dzieje się też
Listę otwiera remont świetlicy w Sieniawie na terenie Centrum Spotkań Mieszkańców
Żarskiej, gdzie ekipa remontowa odświeży- w Lubomyślu. Zamontowano tam monitoła ściany, w budynku zdemontowano starą ring, obiekt ogrodzono, a teren wokół ozdobiły
nagrzewnicę. W zeszłym roku nieopodal sali nowe nasadzenia, które własnoręcznie wykoutwardzono też plac, wykorzystywany dziś nali mieszkańcy.
jako parking, którego ze względu na lokalizację Realizowane remonty i zakupy ﬁnansowane są
w części z Funduszu Sołeckiego, ale i własnego
świetlicy, bardzo brakowało.
W Kadłubii zakończyło się malowanie ścian budżetu gminy.

Kadłubia

Lubomyśl

Sieniawa Żarska
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Remonty na SUW-ach i przydomowe oczyszczalnie
Wśród inwestycji zaplanowanych na bieżący rok znalazły się między innymi zadania
związane z uporządkowaniem gospodarki
wodno-ściekowej na terenie Gminy Żary.
Ich koszt pochłonie 2 mln 332 tys. 167 zł.
- Pod tym hasłem kryje się wykonanie zdalnego dostępu do urządzeń sterujących, tzw.
przepływomierzy pozwalający na zdalny odczyt ich wskazań. System „powiadomi” również
o awariach i wszelkich nieprawidłowościach –
podkreśla Leszek Mrożek, Wójt Gminy Żary.
Zadanie wykonywane jest na wszystkich siedmiu Stacjach Uzdatniania Wody, ale i na dziewięciu ujęciach wody na terenie naszej gminy.
Prace są mocno zaawansowane i planowane
do ukończenia w trzecim kwartale tego roku.
Drugi etap robót rozpoczął się w czerwcu. Dotychczasowe ręczne układy technologiczne
zastąpi całkowicie zautomatyzowana praca na
SUW- ach w Olbrachtowie i Olszyńcu. Wyeliminuje to konieczność ręcznego płukania ﬁltrów.
Dodatkowo na stacjach w Sieniawie Żarskiej
i Olbrachtowie zostały zamontowane pompy
sieciowe.
- Kolejnym etapem zadania jest montaż trzech
przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie
- zaznacza Leszek Mrożek.
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To dzięki nim Kadłubia kwitnie
Drewniane, solidne, jednolite tablice ogłoszeniowe zamontowano niedawno w kilku
miejscach Kadłubii. To inicjatywa rady sołeckiej z panią sołtys Elwirą Wentlant na czele.
Pieniądze na ich wykonanie pochodzą z Funduszu Sołeckiego, którym cała rada stara się
wydatkować tak, by wszyscy mieszkańcy odczuli to na własnej… skórze.
I nie tylko, bo również z niego udało się postawić kilkanaście lamp solarnych, naprawić czy
wyrównać nawierzchnię kilku dróg na terenie
wsi. Tylko w ubiegłym roku Kadłubia „przeznaczyła” aż 18,7 tys. zł na remonty i modernizacje
swoich dróg.
- Wcześniej pieniądze z FS pozwoliły też na

zakup ławostołów i postawienie budynku gospodarczego na miejscowym boisku- dodaje
E. Wentlant. Oprócz wspomnianych tablic przy
każdym przystanku mamy kosze na śmieci.
W Kadłubii działa również „Placówka Wsparcia
Dziennego typu Podwórkowego” prowadzona
przez stowarzyszenie „Babeczki”, które kolejny
rok z rzędu realizuje zajęcia dla dzieci. Tym razem w ofercie jest nauka języka angielskiego
i karate. Zajęcia są bezpłatne a projekt współﬁnansuje Leszek Mrożek, Wójt Gminy Żary.
Projekt umożliwia rozwój społeczny i ﬁzyczny
uczestników, a prowadzi go wykwaliﬁkowana
kadra sportowców oraz językowców. Dzieci nie
tylko poznają nowe techniki sportowe, ale integrują się i uczą poprzez zabawę.
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Dzień bez Śmiecenia świętujmy cały rok!
Taki dzień też widnieje w kalendarzu nietypowych świąt. Choć wszyscy, którym bliskie
sercu jest dobro naszej planety, powinni je
czcić cały rok.
Skądinąd, to święto bardzo pożyteczne, bo
w czasie, gdy płacimy krocie za odpady, niestety z każdej strony jesteśmy nimi bombardowani. Znajdujemy je na ulicach, w parkach,
lasach na dzikich wysypiskach. I tu przykład
z terenu naszej gminy. Na działce między Grabikiem, a Lubanicami znów ktoś zrzucił sterty
resztek materiałów budowlanych, gruz, materace, opony!
- Stanowczo potępiamy takie zachowania podkreśla Leszek Mrożek, Wójt Gminy Żary
- a bezmyślnym bałaganiarzom wypowiadamy
wojnę. Będziemy bezlitośni wobec każdego
złapanego na gorącym uczynku. Każdy chciałby przecież pospacerować i nacieszyć oczy
urokliwymi widokami naszej gminy.
Zaśmiecany notorycznie teren to dawne wysypisko, kilka lat temu zrekultywowane przez
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie. Obecnie grunt jest przygotowywany
do zalesienia. Najpierw jednak trzeba było posprzątać nowo nawiezione odpady. Koszt „od-

gruzowania” terenu wyniósł ponad 1.500 zł.
A kto za to zapłaci? Powiecie: gmina! Technicznie może i tak, ale de facto to i tak wszyscy
mieszkańcy gminy Żary ﬁnansują sprzątanie
takich przybytków.
- Czy zamiast wydawać pieniądze na tego rodzaju akcje, nie lepiej zbudować mały plac
zabaw, postawić ze dwie lampy solarne? Zastanówcie się! I nie tolerujcie bałaganienia. Widzicie? Alarmujcie! Pamiętajcie, robicie to dla
siebie - apeluje Leszek Mrożek, Wójt Gminy
Żary.

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny
Uwaga, od 9 czerwca 2021 r. możliwe jest wyświetlanie elektronicznej Karty Dużej Rodziny
w aplikacji mObywatel. Natomiast od 1 lipca, każdy posiadacz elektronicznej Karty Dużej Rodziny będzie musiał mieć dostęp do aplikacji mObywatel aby wyświetlić swoją kartę, aplikacja
mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021 r.

Wniosek na „Dobry Start” złożysz w ZUS
Rodzice! Od 1 lipca 2021r. składanie wniosków o świadczenie ,, Dobry Start ” odbywać będzie się
wyłącznie w formie elektronicznej. Obsługą wniosków zajmuje się ZUS, a nie jak dotąd Urząd Gminy.
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Mieszkańcy Łazu pomalowali świetlicę. Sami!
Myślicie, że czyny społeczne to już przeszłość? Nic bardziej mylnego!
Mieszkańcy Łazu postanowili wziąć sprawy we własne ręce. Efekt? Skrzyknęli się i sami pomalowali świetlicę wiejską.
- Farby i inne materiały zakupiła nam gmina, a my zorganizowaliśmy ekipę kilku mieszkańców wsi i odświeżyliśmy ściany naszej świetlicy – mówi Krzysztof Jurkiewicz, sołtys Łazu.
- U nas jest tak, że gdy trzeba coś zrobić społecznie, zawsze znajdą się chętni. Bo wiemy, że to posłuży całej społeczności. Nikogo nie trzeba namawiać. Cieszę się, że mogę liczyć na mieszkańców.

Wypoczną w Białym Dunajcu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach zorganizował wypoczynek letni dla dzieci z terenu
Gminy Żary. Najmłodsi będą wypoczywać na koloniach w Białym Dunajcu w ośrodku wypoczynkowym „Anna” od 3 do 12 lipca. Z wyjazdu skorzysta 23 dzieci. Kwota dotacji w to 23 tys. zł. Organizatorem wypoczynku jest Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy
Kras z siedzibą w Lublinie. Dzieciakom życzymy miłego wypoczynku.

Wakacje z Muszkieterami
Akcja „Wakacje z Muszkieterami” to kolejna inicjatywa skierowana dla najmłodszych, ambitnych
dzieci, pochodzących z rodzin niezamożnych
oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Dotychczas akcję wspierała polska ﬂorecistka, olimpijka Sylwia Gruchała. Patronat nad akcją objęła Agata Kornhauser-Duda,
Pierwsza Dama Rzeczpospolitej. to kolonie dla
blisko 3 000 dzieci z całej Polski, organizowane
co roku przez Fundację Muszkieterów.
W tym roku Gmina Żary została wybrana przez

nasze lokalne sklepy sieci Intermarche i Bricomarche do udziału w akcji. Troje dzieci z naszej
Gminy pojedzie na początku lipca na 10 dni do
Parku Rozrywki „Julinek” pod Warszawą, gdzie
czeka na nich wiele atrakcji na miejscu takich jak
park linowy, mini golf, olbrzymie dmuchańce,
gokarty, rowery, żyroskop czy ścianka wspinaczkowa. Planowany jest także wyjazd do Warszawy, a tam zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik,
Pałacu Kultury i Nauki oraz wizyta w radiu lub redakcji dużego pisma.
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NA BIEŻĄCO
Seniorze! Zgłoś się na szczepienie przeciwko covid-19!
Jak możesz się zapisać?
• Zadzwoń na całodobową bezpłatna infolinię 989 - możesz zrobić to samodzielnie lub poprosić o pomoc bliską osobę z rodziny – do zapisu potrzebujesz tylko numer pesel.
• Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-rejestrację dostępną na stronie internetowej
pacjent.gov.pl - system zaproponuje kilka dostępnych terminów w punktach szczepień
w pobliżu twojego miejsca zamieszkania. Po dokonaniu rezerwacji otrzymasz powiadomienie SMS, a następnie system przypomni o szczepieniu dzień przed planowanym terminie.
• Poprzez wysłanie SMS o treści SZCZEPIMYSIE na numer 664 908 556.
• Skontaktuj się z wybranym punktem szczepień i ustal dogodny termin.
• Osoby niepełnosprawne z terenu Gminy Żary oraz osoby mające problem z transportem na
szczepienie we własnym zakresie mogą skorzystać z pomocy Gminy dzwoniąc pod numer
telefonu - 68 470 73 20 (7.00-15.00) lub 884 033 028 (16.00-19.00).
Więcej informacji na stronie www.gov.pl/szczepimysie - infolinia 989.
Każdy z nas może powstrzymać pandemię przyjęci szczepionki to nie tylko ochrona nas samych.
To także ochrona rodziców, dziadków, dzieci i przyjaciół.

WYKAZ PUNKTÓW SZCZEPIEŃ
1. TADEUSZ WŁODARCZYK NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „TAD MED”
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
Filia Mirostowice Dolne, ul. Plac Kościelny 19,
68-200 Żary
Numer telefonu 68 374 3082
2. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDYK JOLANTA BLIŹNIAK IRENA
KURYŁOWICZ SPÓŁKA JAWNA
ul. Stefana Okrzei 9, 68-200 Żary
Numer telefonu 68 363 4447
3. SZPITAL NA WYSPIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Skarbowa 2, 68-200 Żary,
Numer telefonu 68 470 3692
4. 105 KRESOWY SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPPOZ
Punkt Szczepień budynek nr 23 (Przychodnia)
ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
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NA BIEŻĄCO
Na wakacje zabierz Unijny Certyﬁkat COVID
Z Unijnym Certyﬁkatem COVID łatwiej będzie Ci wypoczywać nie tylko w kraju, ale
i za granicą. To też zielone światło do uczestniczenia w imprezach okolicznościowych.
Unijny Certyﬁkat COVID (UCC) to elektroniczne zaświadczenie, dokumentujące szczepienie
przeciwko covid-19, które ułatwi Ci bezpieczne i swobodne przemieszczanie się nie tylko
w kraju, ale i pomiędzy krajami Unii Europejskiej.
Warto wiedzieć, że osoba, która może udowodnić, że jest zaszczepiona, nie jest wliczana do limitu osób uczestniczących w imprezach, wydarzeniach sportowych i kulturalnych, weselach.
Na UCC składa się kod QR i unikalny identyﬁkator, które możesz pokazać, przekraczając granice. Zawiera informacje, które ułatwiają służbom granicznym i sanitarnym określenie, czy
potencjalnie stwarzasz zagrożenie epidemiczne. Dzięki temu nie będziesz podlegać kwarantannie czy przechodzić dodatkowych testów.
Kod QR dostępny jest od 1 czerwca w Interne-

towym Koncie Pacjenta, a później w aplikacji
mobilnej mojeIKP i aplikacji mObywatel.
Możesz go też otrzymać go w formie wydruku
papierowego w punkcie szczepień, po zabiegu.
Jeśli jesteś ozdrowieńcem lub wynik Twojego
testu na obecność koronawirusa jest negatywny, to możesz też poprosić o wydruk certyﬁkatu lekarza lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej (pracownika medycznego, który
ma dostęp do aplikacji gabinet.gov.pl lub innej
aplikacji gabinetowej, która ma dostęp do systemu e-zdrowie P1).

Stwórz logo Gminy Żary!
Przedłużamy konkurs na autorski projekt w swoich projektach. Powstałe logo będzie
logo naszej gminy. Do wygrania voucher wykorzystywane w celu identyﬁkacji wizualnej
i promocji Gminy Żary poprzez stosowanie go
o wartości 1 tysiąca złotych!
m.in. w przekazie elektronicznym, serwisach
Ludzie - Lasy - Przestrzeń - to hasło Gminy Żary. internetowych, drukowanych materiałach proMamy nadzieję, że będzie ono inspiracją dla mocyjnych oraz innych nośnikach używanych,
autorów logo naszej małej Ojczyzny, które po- sygnowanych i wydawanych przez organizatora. Na Wasze prace czekamy 31 sierpnia 2021r.
wstanie w ogłoszonym właśnie konkursie.
Wykorzystajcie czas pandemii i swoją kreatyw- pod adresem: lucyna.makowska@gminazary.pl.
ność do pokazania walorów i atrakcji Gminy Zapraszamy amatorów, mieszkańców Gminy
Żary. Logo powinno być prostym symbolem, Żary, do zmierzenia się z przygotowaniem lołatwym do rozpoznania i zapamiętania w for- gotypu. Na zwycięzcę czeka voucher o wartości
mie graﬁcznej, który najtrafniej odda cha- 1000 zł. Więc do dzieła!
rakter gminy Żary oraz hasło: „Ludzie Lasy Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż
Przestrzeń”, które będziecie mogli zawrzeć w dniu 29 października 2021 r.
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NA BIEŻĄCO
Pstryknij fotkę i wygraj konkurs!
„Osobliwości Gminy Żary i Neuhausen
Spree” w kalendarzu i w ﬁlmie promocyjnym
- to wspólny projekt Gminy Żary i Neuhausen Spree.
Macie wprawne oko, potraficie patrzeć na
świat przez pryzmat obiektywu i dostrzec piękne walory Gminy Żary oraz partnerskiej Gminy
Neuhausen-Spree? Ruszajcie w teren! Zdjęcia
może zrobić każdy mieszkaniec obu partnerskich gmin. Najlepsze prace umieścimy w specjalnym folderze, znajdą się także na okolicznościowej wystawie, a te mistrzowskie będą
zdobić kalendarz na 2022 rok.
W ramach współpracy odbyły się już trzy polsko-niemieckie spotkania w formie on-line.
Uczestniczą w nich także przedstawiciele Fundacji Natura Polska z Lubomyśla, która również
przygotowuje z gminą Neuhasuen-Spree dwa

własne projekty. Podczas spotkań partnerzy
wymieniają się informacjami o sytuacji pandemicznej w Polsce i w Niemczech. Ustalają też
harmonogram działań projektowych.
Na Wasze fotki czekamy do 31 sierpnia 2021!

Od 1 lipca musisz zgłosić, jak ogrzewasz dom
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) rusza od 1 lipca 2021 r., a z nią
nowy obowiązek właścicieli nieruchomości. Każdy właściciel lub zarządca budynku
będzie musiał zgłosić swoją nieruchomość
i wskazać, w jaki sposób jest ogrzewana.
Dotyczy to nie tylko domu, ale i ogrzewanych
budynków gospodarczych, garaży, hal wykorzystywanych do ceków gospodarczych lub
prywatnych. W deklaracji zamieszczonej na
stronie internetowej Gminy Żary zaznaczamy
czy jest to np. kocioł na paliwo stałe, kominek,
piec gazowy lub olejowy, pompa ciepła czy np.
kolektor słoneczny z funkcją wspomagania
ogrzewania.
Właściciel / zarządca ma obowiązek zgłosić
informację dotyczącą źródła ogrzewania
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w terminie:
• 12 miesięcy, dla źródeł ciepła zainstalowanych przed 1 lipca 2021r.,
• 14 dni, dla źródeł ciepła zainstalowanych
po 1 lipca 2021r.
Informację można będzie złożyć od 1 lipca b.r.
za pośrednictwem strony www.zone.gunb.gov.
pl (przy użyciu proﬁlu zaufanego lub poprzez
platformę e-puap), a także w formie papierowej w Urzędzie Gminy Żary (wzór deklaracji
dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej gminy Żary pod adresem: https://
bip.gminazary.pl/525/Centralna_Ewidencja_
Emisyjnosci_Budynkow/).
Jeżeli właściciel lub zarządca nie zgłosi w terminie źródeł ciepła, grozi mu mandat w wysokości 500 zł, natomiast w przypadku skierowania
sprawy do sądu nawet do 5000 zł!
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DLA MIESZKAŃCÓW
Nie marnuj deszczówki
Ludzie! Umiejętne wykorzystanie deszczówki ma też walory ekonomiczne, podlejesz nią ogródek, trawnik i zaoszczędzisz
wodę z sieci. A my Ci w tym pomożemy!
Skorzystaj z doﬁnansowania z programu „Gmina Żary łapie deszcz”. W gminnej kasie mamy
na to jeszcze pieniądze
JAK TO ZROBIĆ?
• Złóż wniosek w Urzędzie Gminy Żary (pok.
208 I piętro).
• Podpisz umowę.
wnioski czekamy do 30 września lub do wy• Ruszaj na zakupy! Specjalny pojemnik kuczerpania środków na ten cel.
pisz w sklepie budowlanym lub zamówisz
No i pamiętaj o kolejności! W 2020 roku podpiprzez Internet.
• Gmina zwróci ci aż 90 procent poniesio- saliśmy aż 49 umów! Przyjdź, nie zwlekaj! Czas
nych kosztów, ale nie więcej niż 1000 zł. Na „kapie”...

Ty też możesz dostać wiadomość z Gminy
SMS-em dostaniesz informację o przerwie
w dostawie wody, skażeniu środowiska
czy zagrożeniu bezpieczeństwa. Wszystko
za sprawą działającego urzędzie systemu
szybkiego powiadamiania. Wystarczy tylko
wpisać się w system, a błyskawicznie otrzymasz wiadomość.
Gmina Żary prowadzi SMS-owy System Powiadamiania Mieszkańców. System ten w głównej
mierze ma służyć do szybkiego powiadamiania
możliwie jak największej liczby mieszkańców,
w sytuacjach takich jak skażenie środowiska,
klęski żywiołowe, zagrożenie bezpieczeństwa
publicznego, awarie techniczne itp. Ale to też
platforma, dzięki której można błyskawicznie zawiadomić o spotkaniu, działaniach gminy sołtysów, radnych, czy prezesów OSP czy
mieszkańców poszczególnych miejscowości.
Do systemu może zapisać się każdy Mieszka-

niec Gminy, który chciałby otrzymywać w/w informacje na swój telefon komórkowy.
Wystarczy kliknąć w baner - System SMS-owego Powiadamiania Mieszkańców- umieszczony
na głównej stronie internetowej Gminy Żary
i otworzyć informację (instrukcję, która pomoże Ci się zapisać do systemu).
Rejestracja wymaga podania numeru telefonu
komórkowego i miejsca zamieszkania.
Dane te są niezbędne w procesie identyﬁkacji
użytkownika (tylko osoby zameldowane w Gminie Żary mogą skorzystać z tej usługi). SMS-owy
system powiadamiania jest bezpłatny.
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DLA MIESZKAŃCÓW
System Informacji Przestrzennej Gminy Żary
Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Żary oraz wszystkich chętnych do odwiedzenia portalu gminnego pn. „System Informacji Przestrzennej Gminy Żary” – https://
sip.gison.pl/zarygmina.

30

Link do portalu znajduje się na stronie internetowej Gminy Żary pod banerem z ikoną SIP
oraz na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żary w zakładce „Planowanie przestrzenne” – „System Informacji Przestrzennej
Gminy Żary”.
Do czego może się przydać? Wchodząc na portal dowiesz się o przeznaczeniu nieruchomości
w obowiązujących planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz w Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Żary i dla jakich działek
zostały wydane decyzje, o warunkach zabudowy oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Można też sprawdzić
obszary ochrony środowiska, złóż, elementy
gospodarki wodnej, informacje o gruntach leśnych i inne ciekawe dane o naszej gminie.
Portal w przyszłości będzie wzbogacany o nowe
funkcjonalności, a wszystko w celu sprawniejszej obsługi mieszkańców Gminy Żary.
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DLA MIESZKAŃCÓW
Bądź ECO
Drodzy Mieszkańcy Gminy Żary, mamy dla
Was nowe, bardzo proste narzędzie, dzięki
któremu jednym kliknięciem sprawdzicie
harmonogram odbioru odpadów w swojej
miejscowości, dostaniecie przypomnienie
o płatnościach za śmieci.
- EcoHarmonogram jest usługą skierowaną do
mieszkańców gminy, ułatwiająca im dostęp
do harmonogramu wywozu odpadów. Zwiększa ona również świadomość w zakresie segregacji odpadów - tłumaczy Leszek Mrożek,
Wójt Gminy Żary. - To swego rodzaju ściąga,
rozwiewająca wątpliwości dotyczące segregacji. Aplikacja automatycznie powiadomi Cię
o nadchodzącym terminie wywozu odpadów.
System wymaga jeszcze drobnych udoskonaleń, ale już zapraszamy do korzystania z tego
narzędzia.

cych terminach wywozu odpadów.
Aplikacja EcoHarmonogram umożliwia również otrzymywanie alertów oraz ważnych informacji lokalnych w formie powiadomień na
komórkę.
Usługa jest darmowa i zarządzana przez
Gminę Żary.
A tutaj macie link ułatwiający obsługę aplikacji
i jego instalację na urządzenia mobilne.
https://www.youtube.com/watch?v=QBLNjM7aei0
https://www.youtube.com/watch?v=5My8sdrN-DE

Jak to zrobić?
Wystarczy wejść na stronę Gminy Żary, kliknąć w baner EcoHarmonogram, wpisać swój
adres… i gotowe. System w prosty przystępny
sposób poprowadzi cię przez resztę funkcji.
Apkę można też w bardzo prosty sposób zainstalować na komórkę lub tablet.
Przy instalacji aplikacja automatycznie pobiera harmonogram dla wprowadzonego adresu
posesji, a następnie przypomina o nadchodzą-

KWARTALNIK WYDAWANY PRZEZ WÓJTA GMINY ŻARY
ZDJĘCIA I INFORMACJE NADESŁANE ORAZ PRZYGOTOWYWANE
PRZEZ PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY
DRUK: Drukarnia Chroma, SKŁAD: PEKOgraf
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
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TELEFONY URZĘDU GMINY
Wodociągi i melioracje
Cmentarze, ochrona zwierząt
Budownictwo, inwestycje gminy
Wodociągi i kanalizacje
Drogi, oświetlenia, komunikacja

68 470 73 09
68 478 62 93
68 478 62 92
68 478 62 89
68 478 62 90

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCI
i ŚRODOWISKA
p.o. Kierownik referatu
68 478 62 95
Ochrona środowiska
68 470 73 15
Gospodarka odpadami
68 470 73 04
WÓJT GMINY ŻARY
68 470 73 18 Rolnictwo, handel, działalność gospodarcza
68 470 73 22
SKARBNIK
68 470 73 26 Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
68 470 73 08
SEKRETARZ
68 470 73 28
Gosp. nieruchomościami
68 470 73 12
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
REFERAT SPRAW SPOŁECZNYCH
68 470 73 14
I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Kierownik referatu
68 470 73 27
Sekretariat
68 470 73 00 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
68 470 73 20
Obsługa Rady Gminy
68 470 73 17 Kierownik GOPS
68 470 73 05
Dowody osobiste
68 470 73 24 Zastępca kierownika GOPS
68 470 73 05
Zarządzanie kryzysowe
68 470 73 30 Główna księgowa GOPS
68 470 73 37
Fundusze strukturalne
68 470 73 16 Świadczenia rodzinne
68 470 73 06
Kultura, sport, turystyka
68 470 73 29
Organizacja imprez, kultura
68 470 73 32 500+, Karta Dużej Rodziny,
68 478 62 94
Promocja gminy
68 470 73 35 program Dobry Start
Biuro podawcze
68 478 62 96 Dodatki mieszkaniowe
i energetyczne, obsługa kasy
68 470 73 05
Pracownicy socjalni:
68 470 73 21
REFERAT FINANSOWY
68 470 73 38
Kierownik referatu
68 470 73 36
68 470 73 39
Ewidencja podatku VAT
68 470 73 33
68 470 73 19
Kadry i płace
68 478 62 91
68 374 35 38
Obsługa kasy
68 470 73 34
68 470 73 39
Ewidencja dochodów i wydatków 68 470 73 07 Asystent rodziny
Opłaty za wodę, podatki
68 470 73 31
Majątek gminy
68 470 73 23 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY ŻARY
Kierownik
68 363 00 40
Podatek rolny, leśny, od nieruchomości
68 470 73 02
68 470 73 13 (11) Główna księgowa CUW
68 470 73 02
Egzekucje należności
68 470 73 25 Księgowość
Stypendia, administracja
68 374 35 38
Księgowość, kadry, płace
68 470 73 02
REFERAT INWESTYCJI I INFRASTRUKTURY
68 374 35 38
Kierownik referatu
68 470 73 10 Kadry, płace
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