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Wójt Gminy Żary został doceniony przez mieszkańców
Leszek Mrożek, Wójt Gminy Żary odebrał
statuetkę „Osobowość roku 2020” podczas
uroczystej gali, 23 sierpnia, w Folwarku
Pszczew. W plebiscycie „GL” w kategorii polityka, samorządność i społeczność lokalna
w powiecie żarskim zdobył pierwsze miejsce,
w województwie uplasował się na drugim.
- To dla mnie zaszczyt i wyróżnienie - mówił Leszek Mrożek podczas gali. - Szczególnie dziękuję rodzinie, przyjaciołom, którzy wspierali
mnie w konkursie, ale i mieszkańcom Gminy
Żary, za zaufanie jakim mnie obdarzają każdego dnia, ale i podczas trwania rankingu. Zaznaczył, że swoją pracę na rzecz mieszkańców
gminy może sprawować dzięki wyrozumiałości
żony. Bo to właśnie mieszkańcom poświęca
więcej czasu w tygodniu niż własnej rodzinie.
Za dobrze układającą się współpracę w codziennej pracy dziękował Radzie Gminy, Skarbnik Barbarze Karpowicz, ale i wszystkim, którzy
pracują na ten sukces.
- Dla mnie na pierwszym miejscu jest zawsze
człowiek, to czy uda się inwestycja bądź nie, to
rzecz drugoplanowa - podkreślał L. Mrożek.
Przypomnijmy, w plebiscycie „GL” na gospodarza gminy Żary oddano grubo ponad 5 tysięcy
głosów.
Jak podkreślał Janusz Życzkowski, redaktor
naczelny dziennika, wszyscy nagrodzeni to
znakomitości szczególnie zasłużone dla województwa lubuskiego. Dodając, że intencją konkursu było uhonorowanie tych Lubuszan, którzy wyróżniają się osiągnięciami zawodowymi
i pracują na rzecz innych.
Po raz pierwszy w historii statuetki rozdano laureatom, którzy w pięciu kategoriach plebiscytowych byli nominowani do prestiżowego lauru
w dwóch latach 2019 i 2020. Taką sytuację wymusiła ubiegłoroczna fala koronawirusa.
Lubuszanie osobowości roku wybierali w pię-

ciu kategoriach: działalność społeczna i charytatywna, kultura, polityka samorządność i społeczność lokalna, biznes, nauka.
Gala była okazją do spotkania się ludzi biznesu,
społeczników, samorządowców oraz rozmów
i wymiany doświadczeń. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

www.gminazary.pl

3

KRONIKA WYDARZEŃ
18-stka Małej Tęczy! Oj działo się!
Mała Tęcza właśnie wydoroślała… W sobo- nich jest jeden… „rodzynek” - Miłosz. Śpiewają
tę 31 lipca zespół obchodził znamienną, bo w nim dzieci z gminy Żary, miasta Żary, gminy
Trzebiel oraz gminy Wymiarki. Wszystkie łączy
18 rocznicę powstania.
miłość do tradycji i śpiew. O repertuar i szlifoZ tej okazji w świetlicy w Olbrachtowie odbył wanie głosów dba Krystyna Starosta, jej mama
się niepowtarzalny koncert przeplatany wspo- za to dwoi się i troi by wszystkie występujące
mnieniami założycielki i kierowniczki Henryki na scenie dzieci pięknie wyglądały. Zdarza się,
Starosty, oraz prowadzącej aktualnie zespół że stroje szyje nocą, tuż przed występem…
jej córki Krystyny Starosty. „Tęczaki”, jak Ale jak obie mówią... warto, gdy patrzy się na
pieszczotliwie nazywa je kierowniczka, dały zaangażowanie dzieci.
My serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
przepiękny, wzruszający występ.
Były prezenty i życzenia od gospodarzy gmin, sukcesów!
i zaprzyjaźnionych zespołów śpiewaczych,
a niejednemu z rodziców, przybyłych na uroczystość łza zakręciła się w oku. W imieniu Leszka Mrożka, Wójta Gminy Żary, talon upominkowy, oraz prezenty dla dzieci wręczyła Anna
Kochanowska, kierownik referatu Spraw Społecznych i Zamówień Publicznych UG Żary.
Rodzice z dumą patrzyli na swoje pociechy prezentujące się na scenie. Dla gości przygotowano słodkości, którymi raczyli się w przerwach
między kolejnymi wyjściami na scenę „Małej
Tęczy”.
Zespół liczy obecnie 32 osoby, najmłodsza
dziewczynka ma 7 lat, najstarsza 17. Wśród
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Okrągłe jubileusze Jutrzenki i KGW
W „Jutrzence” śpiewają już ćwierć wieku,
a tradycje i kulturę ludową w Kole Gospodyń Wiejskich w Olbrachtowie krzewią już
55 lat.

ich także Pszczew, gdzie śpiewały podczas Jarmarków Magdeburskich. Podczas wizyty w Sopocie, panie z Olbrachtowa przekonały ekipę
techniczną i weszły na znaną scenę Opery Leśnej. Wykonały a capella kilka piosenek zbiera18 września i zespół śpiewaczy i KGW z Ol- jąc oklaski przechodniów.
brachtowa obchodziły podwójne jubileusze. Zespół liczy 10 pań, kieruje nim Krystyna ŁoUroczystość w świetlicy wiejskiej w Olbrachtowie zińska. Wieloletnim instruktorem muzycznym
rozpoczęła witając gości Joanna Lewandow- był Jerzy Drzewiecki, a obecnie jest to Leszek
ska, przewodnicząca koła. Przywołała sporo Baworowski.
wspomnień z historii KGW, od kiszenia kapusty,
darcia pierza, wicia wieńców po wycieczki, wieczorki towarzyskie, sylwestry. Przez ponad pół
wieku nazbierało się tych wydarzeń. Obecnie
w kole działają 24 panie i jeden pan.
Wszyscy zgodnie mówią, że tak naprawdę i zespół i koło to jedno. Wspólnie organizują większość imprez. Debiut „Jutrzenki”, datuje się na
1999 rok, zespół wystąpił podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych w Złotniku. Panie z „Jutrzenki” śpiewały na wszystkich Biesiadach, swój repertuar prezentują na Świętach Plonów. Gościł
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60-lecie KGW i 25-lecie Zespołu Śpiewaczego „Łazowianki”
12 września odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 60-lecia KGW oraz 25-lecia Zespołu
Śpiewaczego w Łazie. Była to okazja do wspomnień, prezentacji dorobku artystycznego oraz
do podziękowań za wkład w upowszechnianie
tradycji, jak również kultury ludowej. Podczas
uroczystości Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek
wręczył bon upominkowy na kwotę 1800 zł
w uznaniu za ogromne zaangażowanie i ciężką
pracę.
Życzymy „KGW” oraz „Zespołowi Śpiewaczemu”
z Łazowa wszelkiej pomyślności, dużo sukcesów oraz dalszej wspaniałej aktywności twórczej, aby wasz zespół i motywacja nadal trwały
i umacniały się przez kolejne Jubileusze.
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Rajd samochodowy św. Krzysztofa. Nasze ekipy też tam były!
Szesnaście ekip wystartowało sobotę,
24 lipca w samochodowym Rodzinnym Rajdzie św. Krzysztofa, organizowanego przez
paraﬁę pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Żarach.
Wśród nich były dwa zespoły z Urzędu Gminy Żary. W składzie pierwszego byli Krzysztof
i Paulina Kowalscy z Mirostowic Dolnych z córkami Anastazją i Letycją, drugi stanowiły Patrycja Kaźmierczak z synem Robertem oraz
Krzysztofa Miciniowska z synem Miłoszem.
A na mecie czekał Leszek Mrożek - gospodarz
gminy.
Uczestnikom zależało bardziej na bezpiecznym
dotarciu do mety, dobrej zabawie w doborowym
towarzystwie, niż na zwycięstwie. Bo jak przyznał
ks. Krzysztof Kwaśnik, proboszcz paraﬁi organizującej rajd, wszyscy byli zwycięzcami.
Rajd ruszał spod kościoła NSPJ w Żarach. Każda
z ekip miała za zadanie pokonać kolejne etapy
trasy, a na jej trasie organizatorzy przygotowali
kolejne konkurencje. Najszybciej całą trasę pokonała i zgarnęła najwięcej punktów silna ekipa
z Czerwieńska.
Metę wyznaczono na placu zabaw w Sieniawie
Żarskiej. Tam też na wszystkich zwycięzców czekały pieczone kiełbaski, napoje chłodzące, kawa,
herbata i nagrody. Gmina Żary ufundowała
upominki dla uczestników, a główną nagrodę
- talon w wysokości 500 zł wręczył zwycięzcom
Leszek Mrożek, Wójt Gminy Żary, gratulując
umiejętności wszystkim mistrzom kierownicy.
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Wędkowali i duzi i mali…
Czternastu zawodników, kilka kilogramów
wyłowionych ryb, ale jak przekonywali uczestnicy, najważniejsza była sportowa rywalizacja
no i zabawa. Za nami I Wędkarskie Zawody
o Puchar Wójta Gminy Żary.
Sobotnie wędkowanie, 7 sierpnia 2021 r. na
terenie rekreacyjnym wokół dawnego kąpieliska w Mirostowicach Dolnych zaczęło się już
o 9.00, choć chętni do rejestracji czekali już
przed 7.00.
Rywalizacja odbywała się w dwóch kategoriach
wiekowych: do 15 lat i powyżej 15 lat. Najmłodsza uczestniczka Jagoda Szaro z Mirostowic
Dolnych miała niecałe 5 lat, najstarszym wędkarzem był Krzysztof Sielski, także z Mirostowic
Dolnych.
- Mamy tu świetny kompleks i aż żal nie wykorzystać - mówił podczas zawodów Leszek
Mrożek, Wójt Gminy Żary. - Dlatego z radnym
Zbigniewem Witką postanowiliśmy zorganizować taką rywalizację, bo amatorów wędkarstwa jest coraz więcej i jak widać sięgają po nie
coraz młodsi.
A że zainteresowanie taką formą rekreacji było
duże, zapowiedział, że jeszcze w tym roku, najprawdopodobniej we wrześniu planuje kolejne
zawody wędkarskie na tym samym z zbiorniku.
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Idealna pogoda ściągnęła nad wodę całe rodziny. Najmłodszym „moczykijom” kibicowali rodzice, a i ryba brała...
- Zwykle córka i syn mają problem, by rano
wstać, ale dziś już o 7.00 byli na nogach, gotowi do wyjścia - opowiadał Grzegorz Szaro. - Od
tygodnia żyli tym wydarzeniem. A dziś Jagoda
wyłowiła największą rybę. Pasję wędkarską zaszczepił w niej tata.
O zwycięstwie decydowała nie ilość, a waga
złowionych ryb.
I tak po trzygodzinnym wędkowaniu na pierwszym miejscu uplasował się w kategorii do
15 lat Krzysztof Markulak z Marszowa (1,29
kg!), drugie miejsce zdobył 8-letni Jaś Szaro,
któremu dzielnie pomagała Jagoda. Jaś miał
przy komisyjnym ważeniu 605 g ryb.
Trzecią lokatę zdobył Wiktor Grządka z 589 g
ryb. W kategorii powyżej 15 lat zwycięzcą okazał się Patryk Poprawski (637 g), drugi był
Krzysztof Sielski (190 g), trzecie miejsce zdobył Krzysztof Stefanowicz z Sieniawy Żarskiej,
radny gminy. Pan Krzysztof w siatce miał 150 g
ryb.
Zwycięzcom, ale i zapalonym wędkarzom pogratulował Leszek Mrożek, Wójt Gminy Żary.
Wręczył im dyplomy, bony podarunkowe i upominki. Były też grillowane kiełbaski i kaszanki.
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Gminne Święto Plonów
Mieszkańcy Gminy Żary podziękowali za
tegoroczne plony podczas Gminnego Święta Plonów, które odbyło się tym razem
22 sierpnia 2021 r, w Biedrzychowicach Dolnych. Uroczystość zgromadziła wielu mieszkańców i zaproszonych gości, mimo deszczu, który spadł przed rozpoczęciem mszy
świętej. Goście mogli też podziwiać pięknie
udekorowaną wieś, scenę, no i bajeczne
wieńce dożynkowe.
Tegoroczne dożynki były nieco skromniejsze,
bo nie było tradycyjnego korowodu, ale przysłowiową „robotę” zrobiły wieńce. A było ich
w tym roku aż 28. Jeden przywiozła delegacja
z niemieckiego Neuhausen Spree, naszej partnerskiej gminy. W naszym święcie uczestniczyła
również delegacja drugiej partnerskiej gminy Gablenz z burmistrzem Dietmarem Noackiem.
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Polową mszę inaugurującą Gminne Święto
Plonów odprawił ks. Proboszcz Ryszard Walner. Po mszy świętej Roman Rutkowski, sołtys Biedrzychowic Dolnych przekazał bochen
chleba upieczony z tegorocznych zbiorów na
ręce Leszka Mrożka - Wójta Gminy Żary,
gospodarza okrojonych w tym roku dożynek.
Zaraz po tym wójt przywitał wszystkich zaproszonych gości, ale i mieszkańców gminy i tradycyjnie już podzielił się z nimi dożynkowym
chlebem. W oﬁcjalnym przemówieniu gospodarz gminy wyraził swoje uznanie dla pracy
rolników, podziękował za ich trud i codzienny
wysiłek.
Święto Plonów było również okazją do uhonorowania najbardziej zasłużonych rolników
w Gminie Żary. Odznakę Honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” przyznawaną przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi wójt Leszek Mrożek
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wręczył: Mateuszowi Szymczykowi ze Złotnika, Marianowi Ostrowskiemu ze Złotnika
i Annie Kazimierowskiej także ze Złotnika.
Złoty Medal Zasłużony dla Lubuskiego Rolnictwa przyznany przez Lubuską Izbę Rolniczą
otrzymał Jan Rewaj ze Złotnika.
Kulminacyjnym punktem Gminnego Święta
Plonów 2021 r. był konkurs wieńca dożynkowego. Pod ocenę j traﬁło 27 wieńców, które
zachwycały pomysłowością i kunsztem wykonania. Jury w składzie: Mariusz Pękala, Ewa
Kusion oraz Anna Polak wyłoniło zwycięzców
oraz przyznało wyróżnienia w dwóch kategoriach.
W kategorii wieniec tradycyjny: I miejsce KGW
Mirostowice Górne - nagroda w wysokości
1500 zł, II miejsce KGW Olbrachtów - nagroda
1200 zł, a III miejsce zespół śpiewaczy “Karolinki” z Grabika – nagroda 1000 zł. Wyróżnienie i bon o o wartości 700 zł przypadło - KGW
i „Łazowiankom” z Łazu.

W kategorii wieniec współczesny I miejsce zdobył zespół śpiewaczy „Wesoła Gromada” z Mirostowic Górnych – nagroda 1500 zł, II miejsce
zespół śpiewaczy „Jutrzenka” z Olbrachtowa
– nagroda 1200 zł i III miejse- Estera Rzeszut,
Agnieszka Stodolskai Angelika Janiak z Włostowa (nagroda 1000 zł) . Jury i tu przyznało wyróżnienie KGW Grabik i bon na 700 zł. Pozostali uczestnicy otrzymali upominki pocieszenia
w postaci talonu na kwotę 500 zł.
Dla wieńca przywiezionego przez gości
z Neuhausen Spree na czele z burmistrzem
Dieterem Perko, wójt Leszek Mrożek wręczył
nagrodę specjalną.
Słowa uznania, podziękowania za organizację
Gminnego Święta Plonów skierował też do sołectwa Biedrzychowice Dolne. W ślad za nimi
poszedł też talon o wysokości 1000 zł.
Po części oﬁcjalnej nadszedł czas na zabawę,
którą rozpoczął swoim występem zespół „Szyszynianki” z Biedrzychowic Dolnych.
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Super ciacha i babeczki na dożynkach w Mirostowicach Dolnych
Tłumy mieszkańców przyciągnęły Dożynki
Wiejskie w Mirostowicach Dolnych.
Czego tam nie było! Imprezę rozpoczęła msza
święta, a zaraz po niej była prezentacja i święcenie wieńców dożynkowych. Po oﬁcjalnej części,
w której na scenie wystąpiły zespoły śpiewacze, wszyscy zasiedli do biesiadowania.
Najdłuższa kolejka ustawiła się do „wojskowej”
grochówki, można było posilić się potrawami
z grilla, pajdą chleba ze smalcem, gotowaną
kukurydzą, ale także kupić wyroby myśliwskie,
kawę, ciasta domowej roboty. Te ostatnie serwowały super ciacha i babeczki. Nie zabrakło
też atrakcji dla najmłodszych, którzy mogli wybierać między malowaniem twarzy, dmuchańcami i zjeżdżalniami.
Chętni zwiedzali otwartą galerię Mi, a nie brakowało też osób chcących się spisać w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Imprezę zakończyła zabawa taneczna.
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Witaj Szkoło!
Gminna Inauguracja Roku Szkolnego odbyła
się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Złotniku. Zaproszonych gości przywitała
Agnieszka Rydel, dyrektor placówki.
Na uroczystość przybyli radni, sołtysi, nauczyciele, dyrektorzy wszystkich gminnych szkół,
rodzice, głównie pierwszaków, które rozpoczynają swoją przygodę ze szkołą. Dlatego jednym z głównych punktów uroczystości było
ich pasowanie. W tym roku naukę rozpocznie
w Złotniku 16 uczniów pierwszej klasy.
W rozpoczęciu roku szkolnego wzięli udział
także najstarsi uczniowie szkoły - ósmoklasiści.
Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów uroczystość odbywała się w okrojonym składzie.
- Życzę wam - zwróciła się do pierwszaków dyrektor Agnieszka Rydel - aby nauka była dla
was fascynującą przygodą, abyście szybko poczuli się w naszej szkole bezpiecznie i dobrze.
Ósmoklasistom, życzę by ten rok był czasem
wytężonej pracy, bo tylko wtedy osiągniecie
sukces. Aby godziny spędzone w szkole były dla
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was przepustką do jak najlepszej przyszłości.
Nauczycielom zaś wytrwałości i wsparcia.
Prosiła o odpowiedzialne zachowanie się w warunkach zagrożenia pandemii.
Najlepsi z najlepszych uczniów gminnych placówek otrzymali z rąk Leszka Mrożka, Wójta Gminy Żary stypendia naukowe. Trójka
uczniów: Michał Kuros z SP w Lubanicach, Maria Gosławska z SP w Olbrachtowie i Bartosz
Wojwod z Zespołu Szkół w Grabiku docenieni
zostali za sukcesy w konkursie przedmiotowym
z historii, natomiast Adrianna Wasilewska z SP
w Olbrachtowie - za osiągnięcia sportowe. Stypendia w kwocie od 100 zł do 150 zł będą otrzymywać co miesiąc do czerwca przyszłego roku.
- W naszych siedmiu szkołach uczy się ponad
1300 uczniów – podkreślił Leszek Mrożek,
Wójt Gminy Żary. - Dzieci to najważniejsza
część szkoły i cieszę się, że wszyscy wróciliście
zdrowi do szkoły i że mogliśmy się tu dziś spotkać. Ale i tym, że nauka rozpoczęła się systemie
stacjonarnym. Wkładacie w nas wiele energii
i radości, w was pokładamy nadzieje. Życzę,
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byście zdobywając wiedzę, zawsze byli radośni
i uśmiechnięci. My ze swojej strony zrobimy
wszystko by zapewnić wam bezpieczeństwo.
Uroczystość była też okazją do wręczenia przez
gospodarza gminy, gratulacji i wyrazów uznania
Małgorzacie Markowskiej, dyrektor Szkoły
Podstawowej w Bieniowie, która w tym roku
obchodzi jubileusz 35-lecia pracy zawodowej.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Tradycją jest, że na gminnym rozpoczęciu roku
szkolnego wręczana jest nagroda za najlepsze wyniki egzaminu ósmoklasisty. W tym
roku przypadła ona Zespołowi Szkół w Grabiku. Talon o wartości 1.000 zł na wyposażenie
szkoły ufundowany przez wójta odebrała Danuta Semenków, jej dyrektor. Dodatkowo talony o wartości 500 zł otrzymali wszyscy dyrektorzy szkół w Gminie Żary. Mogą je wykorzystać
na zakup sprzętu sportowego czy wyposażenie
świetlic.
Uroczystość uświetnili występem artystycznym
uczniowie Szkoły Podstawowej w Złotniku.
Nagrody stypendia i prezenty już rozdane,
a przed wszystkimi czas wytężonej pracy. Życzymy samych sukcesów!
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Smacznie, rodzinnie i piknikowo w Grabiku
Mieszkańcy całej gminy Żary bawili się
w sobotę, 11 września na Pikniku Rodzinnym w Grabiku. Organizatorzy zatroszczyli
się, aby nikt nie wyszedł z imprezy głodny,
czy poczuł niedosyt wrażeń.
Pyszne, tradycyjne, polskie potrawy, począwszy
od grochówki, pierogów, po grillowane karkówki
i kiełbaski, domowe wypieki przyciągnęły na boisko w Grabiku tłumy mieszkańców gminy Żary.
Dla gości przygotowane były darmowe degustacje potraw, owoce, drożdżówki, kawa, herbata.
Organizatorzy pikniku, tj. Gmina Żary oraz Terenowy Oddział Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa w Gorzowie Wlkp., zadbali nie tylko
o bogaty program artystyczny, ale także całe mnóstwo atrakcji dla najmłodszych, ale i całych rodzin.
Gości imprezy powitali jej gospodarze: Leszek
Mrożek, Wójt Gminy Żary oraz Roman Jabłoń-
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ski, zastępca Dyrektora Terenowego Oddziału
KOWR w Gorzowie Wlkp. Zaproszenie na piknik
przyjęła Elżbieta Rafalska - Posłanka do Europarlamentu, Jerzy Materna - Poseł na Sejm RP,
Tomasz Czajkowski - Prezes Zielonogórskiego
Rynku Rolno-Towarowego oraz Roman Frankowski - zastępca Dyrektora Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku.
Na scenie wystąpiły gminne zespoły śpiewacze
(Mała Tęcza z Olbrachtowa, Karolinki z Grabika, Chabry ze Złotnika, Bieniowanki, Jarzębina
z Sieniawy Żarskiej, Szyszynianki z Biedrzychowic Dolnych), można było obejrzeć pokazy
taneczne Wiktora Dąbrowskiego, ﬁnalisty programu Mam Talent, który jest mistrzem Europy
i świata w stylu breackdance. Towarzyszyli mu
tancerze z Akademii Tańca NDS Artura Niezgody w Żaganiu. Wiktor jest mieszkańcem Kadłubii w gminie Żary.
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Na murawie boiska układ taneczny z piłkami
zaprezentowały dla wszystkich uczennice z Zespołu Szkół w Grabiku. Występ przygotowały
pod okiem opiekunki Iwony Cieślik.
Goście chętnie brali udział w zabawach, konkursach i grach zespołowych. Maluchy popisywały się znajomością segregacji śmieci, mężczyźni mogli sprawdzić się w obieraniu jabłek,
aż pięć osób wzięło udział w quizie wiedzy na
temat gminy Żary.
Dzieci oblegały dmuchane zamki stoiska malowania twarzy i plecenia warkoczyków, animatorów, którzy zabawiali je grami zręcznościowymi. I to wszystko za darmo. W dodatku
z nagrodą dla każdego uczestnika. Długa kolejka ustawiała się także do kursującej wzdłuż
boiska ciuchci i trampolin. Wzięcie miała fotobudka. Wystawę produktów regionalnych
prezentowała ekipa gorzowskiego KOWR-u,
Bieniowianki przyjechały z pajdami chleba
i własnej roboty smalcem, Chabry ze złotnickim przysmakiem (grantar) - opiekanych na
smalcu ziemniakach, a Karolinki z domowymi
ciastami i pierogami. Były lody, gofry, wata cukrowa popcorn. Sołectwo Grabik oferowało
swoją słynną grochówkę i frytki.
Smakosze mogli spróbować grillowanej ryby
„Martusi” z Lubomyśla, dziczyzny przygotowanej przez Koło Łowieckie Ponowa z Wymiarek,
zaopatrzyć się w rośliny i kwiaty z Ekologicznego Gospodarstwa Rolnego Mikołaja Femlaka
z Grabika, czy miody z pasieki Jacka Bieganskiego z Kadłubii. Sery oraz wędliny własnej roboty
oferował Stary Folwark Pietrzyków.
Przepiękne cudeńka rękodzieła można było
znaleźć na stosiku Joanny Wasilewskiej „Spełnienie”, „Zaplątanej Babci” Marioli Kotyni, ale
i Klubu Seniora z Mirostowic Górnych.
Ze swoimi eksponatami przyjechała też Galeria Mi z Mirostowic Dolnych.
Sporo osób skorzystało ze szczepień przeciwko Covid-19 i spisało się w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.
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Wojewoda odznaczył Stanisława Perczyńskiego
Polowa Zaprzęgowa Próba Dzielności Klaczy Śląskich to odbywająca się od kilku
lat impreza Polskiego Związku Hodowców
Koni. Jej „ojcem sukcesu” jest Stanisław
Perczyński, wieloletni sołtys Surowej, ale
i hodowca koni.
Między innymi za to został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez Andrzeja Dudę, Prezydenta RP. Odznaczenie wręczył
panu Stanisławowi wojewoda Władysław Dajczak, 29 września podczas uroczystości w Centrum Spotkań Mieszkańców w Lubomyślu.
- By podkreślić rangę wydarzenia, na spotkanie zaprosiliśmy radnych, dyrektorów naszych
szkół oraz komendanta Gminnych Straży Pożarnych - mówi Leszek Mrożek, wójt Gminy
Żary. - Praca i pasja takich ludzi jak pan Stanisław rozsławia naszą gminę na cały kraj.
Potwierdził, to sam S. Perczyński, nie kryjąc
wzruszenia dodał, że dzięki hodowanym przez
niego koniom wielkopolskim Gmina Żary i Surowa znane są w całej Polsce.
Pan Stanisław od 1988 roku wraz z żoną Wiolettą prowadzi własne gospodarstwo rolne.
Zajmuje się hodowlą bydła mlecznego i hodowlą koni wielkopolskich, wcześniej pracował
w rolniczej spółdzielni produkcyjnej w Surowej
Od 1990 r. jest sołtysem wsi surowa, pełni tę
funkcję z dwuletnią przerwą (2007-2011) do
dnia dzisiejszego.
Od 1993 roku zajmuje się hodowlą koni śląskich. Jego działalność rozsławiła miejscowość
Surowa w naszej gminie. Pan Stanisław promuje reprezentuje gminę na wystawach hodowlanych koni śląskich, na wystawach regionalnych i krajowych.
To organizator licznych festynów i uroczystości,
z których zgromadzone fundusze przeznacza
dla dzieci i młodzieży (organizacja wypoczynku, spotkania integracyjne) oraz na wyposaże-
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nie szkoły. Jego działalność ma na celu zintegrowanie mieszkańców.
W 2015 r. po raz pierwszy zorganizował polową
próbę zaprzęgową dzielności klaczy śląskich
i amatorskie zawody w powożeniu zaprzęgami konnymi. Dzięki tej imprezie cała Polska
wie gdzie le Gmina Żary i miejscowość Surowa, a uroczystość organizowana jest cyklicznie
co roku. Pan Stanisław Perczyński jest osobą
bezinteresowną, uczynną oraz chętną do pomocy. Swoją postawą potraﬁ zmobilizować
mieszkańców do działania i pomocy. Mieszkańcy mówiąc o panie Stanisławie, nazywają
go „ostoją wsi”.
Wizyta wojewody była okazją do rozmów
z włodarzem Gminy Żary, samorządowcami
radnymi. W. Dajczak podziękował zebranym
za współpracę oraz współdziałanie w wielu obszarach. Zaapelował również o dalsze propagowanie szczepień przeciw Covid-19 i zachęcanie do nich mieszkańców.
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Przedszkole w Grabiku ma już 10 lat!
Wyjątkowo hucznie świętowano 10 urodziny Gminnego Przedszkola w Grabiku.
Uroczystość rozpoczęły występy dzieci, które
ochoczo i z ogromnym urokiem zaprezentowały swoje talenty przed publicznością. Jej honorowymi gośćmi byli Leszek Mrożek, wójt
gminy Żary, Barbara Karpowicz, skarbnik
gminy, Barbara Gosławska, kierownik CUW,
Danuta Semenków, dyrektor przedszkola
wraz z personelem placówki.
Maluchy śpiewały, tańczyły, recytowały, a każdy z gości z uśmiechem na ustach przypominał
sobie beztroskie czasy dzieciństwa.
Nad przygotowaniem programu artystycznego czuwały wychowawczynie i to im należy się
wielki ukłon za przesympatyczne prezentacje
dzieciaczków.
Leszek Mrożek, gospodarz gminy pogratulował dzieciom, rodzicom i nauczycielom, a na
urodziny przyjechał z prezentami dla każdego
maluszka.
Nie mogło zabraknąć urodzinowego tortu i życzeń. Aby te się spełniły, w świeczki dmuchały
wszystkie przedszkolaki!
10 rocznica powstania była też okazją do wspo-
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mnień i reﬂeksji. W pierwszym roku pracy, do
przedszkola w Grabiku uczęszczało 41 dzieci,
dziś we wszystkich grupach jest ich 121.
-Wypiękniały sale, korytarze, powstał bajkowy plac zabaw, a dzięki wsparciu gminy dzieci
korzystają z nowoczesnych narzędzi edukacyjnych- podkreśla Danuta Semenków, dyrektor
placówki.
Na koniec dzieci wraz z gośćmi odśpiewały
stworzony specjalnie na tę okazję hymn przedszkola. A zaczyna się on tak: „W małej wiosce
-Grabiku, pośród domów i drzew, jest to miejsce, gdzie co dzień słychać śpiew…”

www.gminazary.pl

KRONIKA WYDARZEŃ

www.gminazary.pl

23

KRONIKA WYDARZEŃ
OSP z Bieniowa w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Bieniowa zasili szeregi Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Porozumienie w tej sprawie w czwartek, 12.
sierpnia podpisali: Leszek Mrożek, Wójt Gminy
Żary, Aneta Winnicka, Prezes OSP w Bieniowie,
oraz st. kpt. Mariusz Morawski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żarach.
Głównym celem porozumienia KRSG jest zapewnienie ochrony życia, zdrowia, mienia w ramach
działań podejmowanych przez Państwową Straż
Pożarną, ale i Ochotnicze Straże Pożarne.
Żeby wejść do tego grona, OSP musi spełnić szereg wymagań, m.in. dotyczących posiadanych
samochodów i sprzętu oraz wyszkolenia strażaków. Jednostki przyjmowane są na 5 lat, po tym
czasie muszą ponownie przejść weryﬁkację.
Jak mówi, Aneta Winnicka, prezes bieniowskiej
jednostki, możliwość udziału w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczego jest ogromnym
prestiżem oraz wyróżnieniem. Dziękujemy za zaufanie którym zostaliśmy obdarzeni. Przed nami
ciężka praca, ale na pewno dołożymy wszelkich
starań aby dbać o bezpieczeństwo mieszkańców
i nie tylko.
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U nas dzieci się nie nudzą…
Prawie 90 tys. zł wydaliśmy w drugiej połowie roku na doposażenie placów zabaw
w sześciu miejscowościach.
Nowe zabawki, huśtawki, bujaki, drobne elementy zabawowe i karuzele od sierpnia cieszą
najmłodszych mieszkańców na placach zabaw w Kadłubii, Łukawach, Lubanicach, Olbrachtowie, Sieniawie Żarskiej i Bieniowie.
W Stawniku powstał również plac rekreacyjny
do dyspozycji mieszkańców. Koszt zamknął się
kwotą 11,7 tys. zł. Mieszkańcy już się z niego
cieszą i chętnie wykorzystują.

www.gminazary.pl
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INWESTYCJE
Coraz jaśniej na naszych ulicach
Sporo pieniędzy z tegorocznego budżetu gminy pochłonęła instalacja oświetlenia drogowego.
Mocno zaawansowana jest budowa linii kablowych w Grabiku, Złotniku, Mirostowicach Dolnych
(ul. Leśna), Dąbrowcu. Stanie tam 61 słupów oświetleniowych za ponad 300 tys. zł. Łącznie to
2.168 metrów bieżących kabla! Świeci już 13 lamp w Olbrachtowie, przy drodze bocznej przed
świetlicą wiejską. Koszt zadania to prawie 80 tys. zł.

Budujemy i naprawiamy drogi
Dobre drogi to podstawa bezpieczeństwa - podkreśla na każdym kroku Leszek Mrożek,
wójt gminy Żary. I gdzie tylko jest okazja stara się o dotacje na poprawę ich jakości.
Jest dobra wiadomość, dla mieszkańców Łukaw, Mirostowic Dolnych, Złotnika, Bieniowa i Olbrachtowa. Już na początku października mieszkańcy tych trzech miejscowości będą mogli cieszyć się nowiutkimi nawierzchniami dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Robota dosłownie
pali się w rękach budowlańców.
Na początku lipca gmina Żary otrzymała z budżetu województwa lubuskiego blisko 200 tys. zł
doﬁnansowania na kilka dróg. Trzy z nich na dniach będą oddane do użytku.
To półkilometrowy odcinek w Łukawach, którego łączny koszt wyniesie 193 tys. zł (w tym doﬁnansowanie 72 tys. zł). Kolejną nową nawierzchnię zyska 0,5 km odcinek ul. Ceramicznej
w Mirostowicach Dolnych. Koszt modernizacji to prawie 95 tys. zł.
Nowy dywanik pojawi się na też na półkilometrowej drodze w Olbrachtowie przed wjazdem do
świetlicy wiejskiej. Koszt robót wyniesie 147 tys. zł.
Nowiutką drogą będą jeździć również mieszkańcy Złotnika. Tutaj za 290 tys. zł wybudowano
drogę dojazdową za ruinami starego kościoła.
W Bieniowie zaś powstały dwie nawierzchnie: na tzw. „Korei” i na ul. Dolnej.

Półtora miliona na docieplenie
Ruszyły roboty przy termomodernizacji budynku świetlicy i biblioteki w Mirostowicach
Dolnych.
W ramach prac oprócz ocieplenia ścian i dachu
całego budynku, odświeżone zostaną pomieszczenia kotłowni.
W zeszłym roku w obiekcie wykonano roboty zabezpieczające budynek przed pękaniem, oczyszczono i udrożniono kanalizację deszczową.
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- To jedna z kosztowniejszych inwestycji realizowanych w drugiej połowie tego roku – mówi
Leszek Mrożek, Wójt Gminy Żary. - Pochłonie
ona blisko 1,6 mln zł.
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SZCZEPIENIA
Darmowe szczepienia przeciwko grypie dla seniorów Gminy Żary!
W tym roku po raz pierwszy nasi seniorzy, tj. osoby w wieku 65+ mogą skorzystać z bezpłatnych
szczepień przeciwko grypie. Mają nimi być objętych 600 osób z terenu Gminy Żary. W sierpniu
Leszek Mrożek, wójt Gminy Żary podpisał w tej sprawie umowę na doﬁnansowanie szczepień
z marszałek Elżbietą Polak. W tej chwili trwa wybór placówki zdrowia, która poda seniorom
szczepionkę.
O tym że warto się zaszczepić przeciwko grypie wiedzą ci, którzy cyklicznie korzystają ze szczepionek. Łatwiej i szybciej wówczas przechodzą chorobę. Badania wskazują, że seniorzy dużo
trudniej zmagają się z tą chorobą.
O szczegółach rejestracji będziemy na bieżąco informować.

Szczepienia przeciwko Covid-19 w naszej gminie
Dokładnie 5 757 osób, tj. 46,8 procent Gminy Żary jest już w pełni zaszczepionych!
Podczas imprez organizowanych przez sołtysów w miejscowościach naszej gminy można
było skorzystać z możliwości zaszczepienia się.
Dodatkowo z środków pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zostały zakupione gadżety promujące szczepienia i przekazane dla mieszkańców gminy.
Przypominamy że dla seniorów i osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do
punktu szczepień organizujemy transport.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 68 470 73 20 (7.00-15.00) lub 884 033 028
(16.00-19.00).
Pamiętajcie! Każdy z nas może powstrzymać pandemię, przyjęcie szczepionki to nie
tylko ochrona nas samych. To także ochrona rodziców, dziadków, dzieci i przyjaciół.
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NA BIEŻĄCO
Zgłosiłeś już, jak ogrzewasz dom?
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) ruszyła 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.
Właściciel/zarządca ma obowiązek zgłosić informację dotyczącą źródła ogrzewania w terminie:
12 miesięcy, dla źródeł ciepła zainstalowanych przed 1 lipca 2021r.,
14 dni, dla źródeł ciepła zainstalowanych po 1 lipca 2021r.
Informację można złożyć 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 sadu nawet do 5000 zł!

Jesteśmy przyjaźni środowisku
Na terenie Gminy Żary od stycznia wybudowano 20 przydomowych oczyszczalni ścieków. Kwota
doﬁnansowania jaka popłynęła do mieszkańców z Urzędu Gminy, to 108, 3 tys. zł.
W tym roku wspieraliśmy też wymianę pieców. Z wsparcia z budżetu gminy skorzystało 40
mieszkańców, którzy łącznie otrzymali prawie 230 tys. zł doﬁnansowania.
W 2021 r. z budynków na terenie gminy usunięto 42 tony azbestu. Kwota jego utylizacji na koszt
gminy wyniosła 31,7 tys. zł.
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Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
Programu „Czyste Powietrze”
Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Żary uzyskanie
doﬁnansowania w ramach rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Utworzenie punktu jest wynikiem zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, a Gminą Żary.
Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z doﬁnansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do
poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Żary.
W celu sprawnej obsługi punktu prosimy o wcześniejsze telefoniczne umawianie spotkań
w godzinach funkcjonowania punktu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 13.00-15.00 pod
nr tel. 68 470 73 15 lub 04.
Urząd Gminy Żary, Al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary, pok. 207.
Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz portal beneﬁcjenta dostępne są na stronie https://wfosigw.zgora.pl/.
Przed wizytą załóż konto na Portalu Beneﬁcjenta, które jest niezbędne w procedurze
o doﬁnansowanie.
Do zadań punktu należy:
• udzielenie informacji o rządowym Programie „Czyste Powietrze” osobą zainteresowanym
złożeniem wniosku o doﬁnasowanie.
• wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o doﬁnansowanie.
• pomoc przy rozliczeniu przyznanego doﬁnansowania.
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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!
Warto skorzystać z doﬁnansowania z programu „Gmina Żary łapie deszcz”.
JAK TO ZROBIĆ?
1. Złóż wniosek w Urzędzie Gminy Żary ( pok. 208 I piętro),
2. Podpisz umowę
3. Po tym ruszaj na zakupy! Specjalny pojemnik kupisz w sklepie budowlanym lub zamówisz
przez Internet. A ich wybór na rynku jest coraz większy.
4. Gmina zwróci ci aż 90 procent poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 1000 zł.
Ważne byśmy pamiętali o kolejności!
W 2020 roku Gmina Żary podpisała 49 umów na doﬁnansowanie projektu. Natomiast w tym
roku na łapanie deszczówki zdecydowało się już 69 mieszkańców naszej Gminy! Łączna kwota
doﬁnansowania to 42 tys. 226 zł
W ramach programu można m.in.:
- założyć ogród deszczowy w pojemniku;
- założyć ogród deszczowy w gruncie;
- postawić wolnostojący naziemny zbiornik na wody opadowe z dachu.
Zachęcamy również do udziału w programie w przyszłym roku.
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NA BIEŻĄCO
Masz już kompostownik?
Jego przygotowanie jest łatwe i jakie daje korzyści!
Kompostowanie jest łatwe i można je zastosować w każdym gospodarstwie domowym. Jest
to też bardzo tani sposób na uzyskanie cennego nawozu stanowiącego najlepsze i najzdrowsze źródło wartości odżywczych dla roślin i gleby. Wystarczy założyć niewielki kompostownik
domowy. Pamiętajmy również, że bioodpady
są jedyną frakcją odpadów, którą właściciel
nieruchomości może zagospodarować we
własnym zakresie. Oszczędzamy wówczas na
kosztach całego gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Od 1 stycznia do 30 czerwca br. od mieszkańców naszej gminy odebrano 172,78 ton odpadów biodegradowalnych. Kosztowało to 113,8
tys. zł
W tym czasie 509 właścicieli budynków jednorodzinnych zadeklarowało posiadanie kompostownika przydomowego oraz oświadczyło, że
bioodpady powstające na nieruchomości są
w nich zagospodarowywane.
W lipcu pracownicy Urzędu Gminy Żary przeprowadzili kontrolę nieruchomości na których
znajduje się kompostownik. Skontrolowano
14 posesji. Efekty widać na zdjęciach.
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OGŁOSZENIA INFORMACJE
Świadczenia rodzinne. Nowy okres zasiłkowy
Od 1 sierpnia 2021 r. przyjmowane są wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia
z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 października 2021 r. do
30 września 2022 r., oraz zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada
2021 r. do 31 października 2022 r. dla rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Żary.
Wnioski o ustalenie prawa do w/w świadczeń można składać od 1 sierpnia 2021 r. osobiście
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach (pok. 304) w Żarach w godzinach pracy
Ośrodka, tj. od 7.00 do 15.00 lub drogą elektroniczną.
Ponadto informujemy, że rokiem bazowym z którego dochody będą brane pod uwagę przy
ustalaniu prawa do świadczeń będzie rok 2020 z uwzględnieniem zmian zachodzących
w dochodzie (utrat i uzysków) w roku bazowym i po nim.
Kryterium dochodowe wg ustawy uprawniające rodzinę do otrzymania świadczeń z funduszu
alimentacyjnego jest kwota 900 zł na osobę w rodzinie (możliwe przeliczenie złotówka za złotówkę).
Natomiast kryterium dochodowe wg ustawy o świadczeniach rodzinnych jest kwota 674 zł na
osobę w rodzinie lub 764 zł jeżeli w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko (możliwe przeliczenie
złotówka za złotówkę).

Pomoc społeczna. Nowe kryteria dochodowe do świadczeń
Od przyszłego roku będą obowiązywały nowe, wyższe kryteria dochodowe uprawniające do
świadczeń z pomocy społecznej. Wzrosną również świadczenia. Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą co trzy lata są weryﬁkowane. Pierwsza
taka weryﬁkacja odbyła się w 2006 r., a ostatnia w 2018 r.
Na rok 2021 przypadła kolejna weryﬁkacja kryteriów dochodowych i kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Od 1 stycznia przyszłego roku kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej dla osoby samotnie gospodarującej będzie wynosiło 776 zł (obecnie 701 zł),
a dla osoby w rodzinie – 600 zł (obecnie 528 zł).
Zmiana wysokości kwot kryteriów pociągnęła za sobą automatycznie zmianę kwot stanowiących podstawę ustalenia wysokości świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz zmianę
wysokości dochodu z jednego hektara przeliczeniowego.
Maksymalna kwota zasiłku stałego od stycznia będzie podwyższona do 719 zł, z kolei wartość
dochodu miesięcznego z jednego hektara przeliczeniowego zostanie podwyższona do 345 zł.
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Dodatki mieszkaniowe. Nowe druki i zmiana deﬁnicji dochodu
Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które mają trudności w wnoszeniem bieżących opłat mieszkaniowych.
1 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
Najistotniejsze zmiany w przyznawaniu dodatków mieszkaniowych to:
• zmiana deﬁnicja dochodu, który będzie teraz ustalany na zasadach podanych w art. 3 pkt
1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111).
Kryterium dochodowe będzie się odnosić do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (w dniu złożenia wniosku), a nie jak dotychczas do najniższej emerytury.
• nowe druki wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach
Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy przeznaczoną dla osób spełniających łącznie trzy
warunki:
• posiadają tytuł prawny do lokalu;
• zamieszkują lokale mieszkalne spełniające kryterium metrażowe;
• spełniają kryterium dochodowe.
Kryterium metrażowe uzależnione jest od liczby osób mieszkających w lokalu mieszkalnym.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza określonej dla danej liczby osób powierzchni (powierzchnia normatywna) o więcej niż 30% (lub 50%,
jeśli wielkość pokoi i kuchni nie przekracza 60% powierzchni całego lokalu).
Liczba osób zamieszkujących w lokalu

Powierzchnia normatywna

Powierzchnia normatywna +30%

1 osoba

2

35 m

45,5 m2

2 osoby

40 m2

52,0 m2

3 osoby

45 m2

58,5 m2

4 osoby

55 m2

71,5 m2

5 osób

65 m2

84,5 m2

6 osób

70 m2

91,0 m2

W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną
powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia
wniosku średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego
nie przekroczył 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarstwie jednoosobowym lub 30%
w gospodarstwie wieloosobowym. Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111). Nie uwzględnia się dochodu osoby, która przebywa w instytucji zapewniające nieodpłatne pełne całodobowe utrzymanie, wyprowadziła się lub zmarła przed dniem złożenia wniosku.
Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach,
Al. Jana Pawła II 6 w godzinach od 7.00 – 15.00 lub pod telefonem:
• 68 470 73 37 – świadczenia rodzinne
• 68 470 73 21 – świadczenia z pomocy społecznej
• 68 470 73 05 – dodatki mieszkaniowe
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DLA MIESZKAŃCÓW
Bądź ECO
Zapomniałeś termin wywozu śmieci? Pomoże Ci w tym darmowa aplikacja na telefon
„EcoHarmonogram”.
Wystarczy jedno kliknięcie dzięki któremu sprawdzicie harmonogram wywozu odpadów w swojej miejscowości, dostaniecie przypomnienie
o płatnościach za śmieci. Aplikacja pomoże też
w poprawnym segregowaniu. Usługa jest darmowa i zarządzana przez Gminę Żary.
Jak to zrobić?
1. Wejdź na stronę internetową Gminy Żary
i kliknij w baner ECOharmonogram (w prawym
oknie strony).
2. Wpisz swój adres. System w prosty intuicyjny sposób poprowadzi cię przez resztę funkcji.
Instalacja na urządzenia mobilne
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 nadchodzących terminach wywozu odpadów.
A oto 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

PRZYPOMINAMY
o dokonaniu opłaty za grób
Po 20 latach użytkowania miejsca na cmentarzu komunalnym
trzeba wnieść opłatę prolongującą nienaruszalność grobu,
bo może on przypaść komu innemu.
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DLA MIESZKAŃCÓW
Szybko, sprawnie i kompleksowo.
Wszystko za sprawą Systemu SMS-owego Powiadamiania
Za pomocą jednej wiadomości SMS wysyła- Do systemu może zapisać się każdy Mieszkamy informację do mieszkańców jednej lub niec Gminy, który chciałby otrzymywać w/w informacje na swój telefon komórkowy.
kilku wsi, a nawet całej gminy.
Wystarczy kliknąć w baner - System SMS-oweDzięki darmowemu dla mieszkańców syste- go Powiadamiania Mieszkańców- umieszczony
mowi grup dostaniesz informację o przerwie na głównej stronie internetowej Gminy Żary
w dostawie wody, skażeniu środowiska czy za- i otworzyć informację (instrukcję, która pomogrożeniu bezpieczeństwa. Wszystko za sprawą że Ci się zapisać do systemu).
działającego urzędzie systemu szybkiego powiadamiania. Wystarczy tylko wpisać się w sys- Rejestracja wymaga podania numeru telefonu
tem, a błyskawicznie otrzymasz wiadomość.
komórkowego i miejsca zamieszkania.
Gmina Żary prowadzi SMS-owy System Powia- Dane te są niezbędne w procesie identyﬁkacji
damiania Mieszkańców. System ten w głównej użytkownika (tylko osoby zameldowane w Gmimierze ma służyć do szybkiego powiadamiania nie Żary mogą skorzystać z tej usługi). SMS-owy
możliwie jak największej liczby mieszkańców, system powiadamiania jest bezpłatny.
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.

Mieszkańcy Gminy Żary spisali się w 96,8 proc.!
30 września o północy zakończył się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli w nim udział. Spis powszechny to podstawowe badanie i źródło
danych z zakresu statystyki ludności, które pozwala zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy”
i „jak żyjemy”. Pierwsze wstępne wyniki #NSP2021 zostaną opublikowane już w styczniu 2022 r.

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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