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Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Żary

Zapewne nikt z nas nie spodziewał się, że dożyje chwili, gdzie tuż za naszą wschodnią granicą
grzmieć będą wojenne działa, a z nieba spadać
będzie grad bomb, czy ostrzeliwana będzie ludność cywilna. Choć, a może właśnie dlatego, że
dotyczy to naszych sąsiadów, nas również mocno dotknęła ta tragedia. Dzisiaj zdajemy egzamin z naszego człowieczeństwa, z naszej empatii
wobec tych, którzy z dnia na dzień stracili swoich
bliskich, dobytek, dach nad głową. Już od pierwszych dni wojny do naszej gminy zaczęli napływać pierwsi uchodźcy wojenni. Skala życzliwości
jaka płynęła i w dalszym ciągu napływa od Was
- Mieszkańców jest naprawdę budująca.
Codziennie Urząd Gminy Żary odwiedzają ukraińscy uchodźcy, a nasi urzędnicy nadają im numer
pesel, rejestrują ich w bazie danych, informują
o formach pomocy ﬁnansowej, możliwościach
edukacji dzieci, czy podjęcia pracy.
Z danych na 28 marca 2022 roku wynika, że
w Gminie Żary zgłoszonych zostało 214 osób. Tylko 4 z nich potrzebowały zakwaterowania wyznaczonego przez Wojewodę. Pozostałe 210 osób

zostało przyjętych pozasystemowo w ramach
indywidulanych, własnych inicjatyw społecznych.
W 17 miejscowościach naszej gminy mieszkają osoby z Ukrainy. Najwięcej bo aż 47 osób
znalazło zakwaterowanie w Grabiku, 31 osób
w Dąbrowcu, 25 w Olbrachtowie, 21 w Bieniowie, 16 w Sieniawie Żarskiej, a 14 w Lubomyślu.
Wszystkim tym, którzy otworzyli swoje serca na
uchodźców wojennych z Ukrainy i przyjęli ich
pod swój dach, bardzo serdecznie dziękuję. Słowa wdzięczności kieruję też za udzieloną pomoc
w ramach zbiórek najpotrzebniejszych rzeczy
prowadzonych we wszystkich sołectwach, ale
i szkołach Gminy Żary, jak i pracownikom urzędu.
Zaistniała sytuacja pokazała, że potraﬁmy się
solidaryzować w obliczu tragicznych wydarzeń
u naszego wschodniego sąsiada, nie pozostawiając go samemu sobie. Dzięki wzajemnemu
wsparciu, solidarności łatwiej będzie przetrwać
ten trudny dla wszystkich czas.
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Leszek Mrożek
Wójt Gminy Żary
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Mała Tęcza na pudle!
Drugie miejsce zespołu na Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie to spełnienie
marzeń 36-osobowej grupy, w której większość stanowią dzieci z gminy Żary.
- Już sam awans do ﬁnału konkursu był dla
nas wyróżnieniem - zaznacza Krystyna Starosta, współprowadząca zespół. Zresztą to było
nasze kolejne podejście i udało się. Dzieci były
przeszczęśliwe. Do domu wróciły z 2 tys. zł nagrody.
Mała Tęcza znalazła się w kategorii 18 zespołów folklorystycznych, które przesłuchiwane
były przez jury festiwalu 14 stycznia. Na scenie
zaprezentowali trzy staropolskie kolędy.
36 dzieci z zespołu nie spodziewało się, aż ta-
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kiego sukcesu.
Nie czekając na wyniki ruszyli na ferie zimowe
do Gdańska. W drodze, na dworcu we Wrocławiu otrzymali wiadomość o tym, że zajęli drugie miejsce w kategorii zespołów folklorystycznych. W koncercie galowym nie wystąpili, ale
radość i tak była wielka.
- Jesteśmy przeszczęśliwi, ale ani wyjazd do
Będzina, ani do Gdańska nie mógłby się udać
bez pomocy wielu życzliwych nam osób, które wsparły nas ﬁnansowo. Za co ze wszystkich
naszych małych i większych serduszek chcemy
podziękować - dodaje K. Starosta.
W gronie darczyńców znaleźli się m.in. Leszek Mrożek - wójt Gminy Żary, Lech Miszewski - wójt Wymiarek i Mariusz Strojny
- wójt Przewozu.
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Ferie z ekonomią
Jabłka soczyste, jabłka sprzedam… Tajniki
przedsiębiorczości, planowania ﬁnansów
osobistych, pojęcia barteru bezpiecznej
bankowości i wszystkiego, co kręci się wokół pieniądza - to główne zagadnienia z jakimi mierzyli się uczestnicy projektu „Ferie
z ekonomią” realizowanego w czasie ferii
zimowych przez Szkołę Podstawową w Bieniowie.
Szkoła znalazła się w gronie 65 szkół z całej Polski, biorących udział w projekcie edukacji ekonomicznej.
Projekt pozwolił im np. wcielić się w role sprzedawców i kupujących jabłka.
- Dzięki temu poznaliśmy takie pojęcia jak popyt, podaż, cena równowagi czy rynek - mówią
uczniowie. - Wiemy już, jak na cenę rynkową
wpływa znaczne zwiększenie podaży, a także,
co się stanie, gdy mniej osób na rynku zainteresowanych będzie danym produktem.
W gronie uczestników znaleźli się: Dorota
Dziewińska, Oliwia Fraszewska, Angelika
Jabłońska, Hubert Winnicki, Szymon Stańczyk, Marcin Kuchenbecker, Małgorzata
Niżnik, Agata Motyl, Daria Kaźmierczak,
Maja Maj, Milena Teplaków, Maja Kuros.
A wszystko dzieje się pod czujnym okiem
prowadzącej zajęcia - nauczycielki Katarzyny Kopernickiej i współprowadzącego - studenta Mateusza Śliwy.

Jak wymienić spodnie za garnki i z czego
robi się kominy?
Uczestnicy projektu przenieśli się też na chwilę do kraju, w którym nie używa się pieniędzy.
- Byliśmy producentami różnych dóbr, a próbowaliśmy zdobyć inne, zgodne z potrzebami
- relacjonowali. - Okazało się, że nie jest to łatwe, bo skoro mam nadwyżkę mięsa, a potrzebuję kurtkę, którą produkuje wegetarianin, to
wymiana nie zajdzie. No i wiemy już jakie szkody mogą wyrządzić złośliwe oprogramowania,
ale i z jakimi problemami spotkamy się korzystając z kart zbliżeniowych.
19 stycznia grupa odwiedziła ﬁrmę MK Kominy. Po krótkiej prezentacji przedsiębiorstwa
uczniowie wraz z opiekunami udali się na halę
produkcyjną, by z bliska zobaczyć proces produkcji systemów kominowych i wentylacyjnych.
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Z Bieniowa do Lubrzy...
Gmina Żary przekazała wóz strażacki zaprzyjaźnionej gminie Lubrza w powiecie
świebodzińskim. „Renia”, która przez ponad 10 lat służyła jednostce OSP Bieniów od
dziś znajdzie się na wyposażeniu OSP Nowa
Wioska.
Mowa o Renault Camiva - średnim samochodzie ratowniczo-gaśniczym, który Leszek Mrożek, Wójt Gminy Żary 26 stycznia przekazał
w użytkowanie Gminie Lubrza, na ręce jej Wójta Ryszarda Skonieczka.
Uroczystość odbyła się przy remizie strażackiej
w Bieniowie.
Zaraz po podpisaniu umowy, kluczyki do wozu
przejął Marcin Rega, komendant OSP Nowa
Wioska, by odpalić silnik i wypróbować głośność syreny.
- Wierzymy, że będzie wam służył tak samo
dobrze jak naszej jednostce - podkreślał podczas uroczystości gospodarz gminy Żary. Nam
w przeciągu kilku lat udało się wymienić całą
ﬂotę. Wszystkie nasze jednostki mają nowe samochody gaśnicze, dlatego cieszę, się że możemy wesprzeć waszą gminę i ochotników.
- Dziś jest nasz dobry dzień - dziękował za przekazany wóz Ryszard Skonieczek, wójt Lubrzy
w imieniu ochotników i całej gminy. Nie wierzę
w zbiegi okoliczności, ale w grudniu podczas
akcji „rozkraczył” się 40-letni wysłużony star.
Ochotnicy z Nowej Wioski zostali bez samochodu. Ten dar to nie przypadek.
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Obaj włodarze, ale i Mariusz Morawski - komendant powiatowy PSP w Żarach podkreślali ogromną rolę formacji OSP w ratowaniu
mienia, ale przede wszystkim życia i zdrowia
mieszkańców. Mówili też o tym jak ważna
jest przychylność samorządów dla służących
w nich ochotników.
W uroczystości uczestniczyli także Aneta Winnicka, prezes OSP Bieniów, Marcin Naks,
komendant Gminny OSP Lubrza, Henryk
Sienkiewicz - Komendant Gminny OSP Gminy Żary oraz druhowie obu zaprzyjaźnionych
jednostek.
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KRONIKA WYDARZEŃ
Zostaliśmy docenieni w akcji Masz Głos

Duet Gmina Żary i Fundacja „Pięknolesie” z Sieniawy Żarskiej znalazł się w gronie 15 ﬁnalistów konkursu „Super Samorząd” XI edycji ogólnopolskiej akcji Masz Głos.
Jest to program Fundacji Batorego, wspierający organizacje społeczne i grupy nieformalne, które działają dla swoich lokalnych środowisk.
15 lutego na zaproszenie organizatorów wzięliśmy udział w uroczystej gali ﬁnałowej w formie
on-line. Gminę Żary reprezentowali: Leszek Mrożek Wójt Gminy Żary i Anna Kochanowska,
kierownik referatu Spraw Społecznych i Zamówień Publicznych, Maria Nowak, kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Barbara Litewka, radna Gminy Żary, Fundację Pięknolesie - jej prezes Krystyna Adamenko. W spotkaniu uczestniczyli również seniorzy
z Sieniawy Żarskiej.
Gmina Żary i Fundacja Pięknolesie dotarły do ścisłego ﬁnału, co jak podkreśla wójt jest ogromnym wyróżnieniem. - Dziękujemy za docenienie samorządu, ale równie gorąco dziękujemy
członkom Fundacji Pięknolesie za współpracę z samorządem - zaznacza L. Mrożek. - To stara
prawda: Razem można więcej. Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym laureatom.
W konkursie uczestniczyło 314 duetów: samorząd - organizacja społeczna z całej Polski. Jury
konkursu, w którym zasiadali: Kasia Adamik, Edwin Bendyk, Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, Jerzy
Stępień, Bartosz Węglarczyk, doceniło umiejętność partnerskiej współpracy między władzami
samorządowymi, a mieszkańcami i dokonywania zmian w ich społeczności.
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Gminne eliminacje konkursu wiedzy pożarniczej rozstrzygnięte
1 marca uczestnicy tegorocznych eliminacji
gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”
otrzymali karty podarunkowe ufundowane
przez Leszka Mrożka, Wójta Gminy Żary.
Najlepszych, wyłonionych w poszczególnych
jednostkach gościła 25 lutego 2022 r. na gminnym turnieju Sieniawa Żarska. Rywalizowali
oni w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-VI,
klasy VII-VIII oraz szkoła ponadpodstawowa.
W składzie turniejowego jury znaleźli się przyglądali się Henryk Sienkiewicz - Komendant
Gminny Związku OSP RP w Żarach, oraz naczelnicy poszczególnych jednostek OSP z terenu
gminy - Krzysztof Golec, Tadeusz Wieczyński,
Henryk Gardzijewski, Bogumił Kowalczewski
oraz Ireneusz Ślecki.
W pierwszym etapie ﬁnałowych rozgrywek
każdy ze startujących zawodników musiał
zmierzyć się z pytaniami testowymi. Test trwał
30 minut. Do ﬁnału kwaliﬁkowała się czwórka,
a w jednym przypadku nawet piątka najlepszych z każdej kategorii wiekowej.
Sam ﬁnał to sprawdzian wiedzy oko w oko
przed komisją. Każdy z uczestników musiał

8

odpowiedzieć na trzy pytania. Suma punktacji
z tego ustnego etapu zadecydowała o ostatecznej kolejności w eliminacjach gminnych OTWP.
Była ona następująca:
Grupa I
1. Anna Stefanowicz – OSP Sieniawa Żarska
2. Martyna Krupowies – OSP Sieniawa Żarska
3. Paweł Winecki – OSP Lubanice
4. Hubert Urszulak – OSP Złotnik
Grupa II
1. Szymon Peszek – OSP Sieniawa Żarska
2. Hubert Winnicki – OSP Bieniów
3. Karolina Winecka – OSP Lubanice
4. Marlena Ślecka – OSP Złotnik
Grupa III
1.Hubert Fabiańczyk – OSP Bieniów
2.Katarzyna Sokulska – OSP Bieniów
3.Kamil Nowacki – OSP Sieniawa Żarska
4. Kacper Tyburczy – OSP Marszów
Dwójki, które stanęły na podium w poszczególnych kategoriach wiekowych, będą reprezentować naszą Gminę w ﬁnale powiatowym
OTWP. Wszyscy uczestnicy, którzy wzięli udział
w dzisiejszym turnieju, otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Żary.
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Panie i Panowie świętowali w Mirostowicach Dolnych
Dzień Kobiet i Chłopa Mirostowicach Dolnych na stałe wpisał się w kalendarz wiejskich imprez.
Mieszkańcy wsi spotkali się 8 marca, w świetlicy wiejskiej by tradycyjnie już uczcić Święto
Kobiet i Mężczyzn. Co do jednego wszyscy byli
zgodni, po izolacji w pandemii miło było wreszcie wyjść z domu i tak zwyczajnie po ludzku porozmawiać.
Z koszem słodkości i serdecznymi życzeniami
dla wszystkich zgromadzonych przybył także
tradycyjnie Leszek Mrożek, Wójt Gminy Żary.
O kwiaty dla pań, pyszne wypieki, owoce, napoje, kawę i herbatę zadbali sołtys Zbigniew
Witka wraz z Radą Sołecką. Nie zabrakło muzyki, przy której można było przenieść się do
lat 60-tych i 70-tych. O oprawę muzyczną zadbał pan Andrzej Kozioł.
Do zobaczenia za rok!

www.gminazary.pl
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Świętowali Dzień Sołtysa w Gminie Żary
Były życzenia, pamiątkowe zdjęcia i prezenty. Wszystko z okazji Dnia Sołtysa. Spotkanie
z sołtysami z naszej gminy odbyło się w piątek, 11 marca, w świetlicy wiejskiej w Łazie.
Niemal wszyscy sołtysi przyjęli zaproszenie na
uroczystość z okazji swojego święta.
– Spotykamy się dziś z wyjątkowej okazji.
Chcielibyśmy państwu podziękować za pracę,
wkład w rozwój gminy i oddanie mieszkańcom.
Z okazji waszego święta chciałbym życzyć zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz zadowolenia
i satysfakcji z Państwa pracy - mówił Leszek
Mrożek, Wojt Gminy Żary. - Dzięki owocnej
współpracy możemy wspólnie realizować różne inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności.
Gmina Żary liczy 24 sołectwa.
A oto gospodarze poszczególnych wsi: Aneta
Winnicka (Bieniów), Roman Rutkowski (Bie-
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drzychowice Dolne), Janina Wasilewska (Bogumiłów - Janików), Daniel Zyga (DrozdówRusocice), Katarzyna Bagińska (Drożków),
Czesław Flaga (Grabik), Elwira Wentlant (Kadłubia), Przemysław Tomaszewski (Lubanice), Genowefa Jurec (Lubomyśl), Krzysztof
Jurkiewicz (Łaz), Alina Kantyka (Łukawy),
Zbigniew Witka (Mirostowice Dolne), Andrzej Walczak (Mirostowice Górne), Henryka Sałandziak (Miłowice), Monika Ganczar
(Marszów), Jan Gajda (Olbrachtów), Heronim Orzech (Olszyniec), Mariusz Rożkowski
(Rościce), Leszek Kasprów (Siodło), Tadeusz
Gałandziej (Stawnik), Krzysztof Stefanowicz
(Sieniawa Żarska), Angelika Janiak (Włostów - Dąbrowiec) i Małgorzata Tymińska
(Złotnik).
W spotkaniu uczestniczyli także pracownicy
Urzędu Gminy.
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Za nami kolejna edycja konkursu recytatorskiego
Nietypowo, bo bez udziału widowni, ale
i w formie objazdowej odbywały się Eliminacje Gminne Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego 2022r. Mistrzów słowa 28 marca nagrodził słodkościami i talonami do
Empiku Leszek Mrożek, Wójt Gminy Żary.
W dwa dni 17 i 18 marca swoje talenty recytatorskie zaprezentowało 48 dzieci ze szkół podstawowych z gminy Żary. Uczestnicy konkursu
przedstawili własne interpretacje dobrze znanych, ale i tych mniej popularnych utworów
literackich, próbując połączyć przyjemne z pożytecznym. Konkurs miał rozwijać zainteresowanie pięknym słowem, doskonalić zdolności
recytatorskie ale i zachęcać do publicznych wystąpień.
Jury w składzie: Waldemar Dybalski i Ewa Kusion obradowało w ﬁlii Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotniku, miało nie lada wyzwanie
aby wyłonić ﬁnalistów spośród uczestników.
W kategorii wiekowej klas I-III tytuł laureata
przyznało: Klarze Nowickiej (SP Olbrachtów),
Gabrieli Zatylnej (SP Lubanice), Szymonowi
Wojwodowi (ZS Grabik) oraz Natalii Gzyl (SP
Bieniów).
Wyróżnienie otrzymali: Jan Paliwoda (SP Mirostowice Dolne), Jakub Chaszczewski (SP
Olbrachtów i Oskar Kojowski (SP Mirostowice Dolne).
W kategorii wiekowej klas IV-VI tytuł laureata
przyznało: Sebastianowi Drzymała (ZS Grabik), Gabrieli Komorskiej (SP Lubanice), Mateuszowi Fiediukowi (SP Olbrachtów) i Hannie Teplaków (SP Złotnik).
Jury wyróżniło w tej grupie Dawida Surwiło
(SP Mirostowice Dolne) i Dagmarę Kujawską (SP Bieniów).
W kategorii wiekowej klas VII-VIII tytuł laureata
przyznano: Zuzannie Wacowskiej (SP Mirostowice Dolne), Michałowi Kuros (SP Luba-
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nice) i Hannie Pietrowiak (SP Lubanice).
Wyróżniono Natalię Wacowską (SP Mirostowice Dolne), Gabrielę Kuros (SP Lubanice)
i Lenę Femlak (ZS Grabik).
Finaliści reprezentowali naszą gminę 7 i 8
kwietnia w Eliminacjach Powiatowych konkursu. Jednak z uwagi na termin składu gazety do
druku nie udało się zamieścić ich wyników.
Szukajcie ich na naszej stronie internetowej.
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100 lat Pani Jadwigi Nowakowskiej!

Wyjątkowa i piękna uroczystość, która nie
zdarza się często. 100 lat życia to piękny wiek
i tylko nielicznym dane jest doczekać tak zacnego jubileuszu. Tego niesamowitego daru
doświadczyła Pani Jadwiga Nowakowska
z Grabika która 4 kwietnia 2022 roku obchodziła swoje 100 urodziny.
Dostojną jubilatkę odwiedził z prezentami
Leszek Mrożek, Wójt Gminy Żary wraz z pracownikami urzędu, ale i sołtysem Grabika Czesławem Flagą.
Oprócz bukietu kwiatów, słodkości i prezentów
nie zabrakło płynących prosto z serca życzeń.
- Proszę przyjąć specjalne gratulacje i życzenia
kolejnych długich lat życia w zdrowiu, w gronie
kochającej rodziny, cierpliwości w zmaganiu się
z wszelkimi niedogodnościami dnia codziennego - powiedział wójt Leszek Mrożek.
100 lat to wiek, nacechowany szczególną wartością, którą tworzyły lata doświadczeń naznaczone blaskami i cieniami codziennego życia.
To przeogromna skarbnica, z której korzystały
czerpiąc wiedzę i dojrzałość, najdroższe Jubilatce osoby.
Jadwiga Nowakowska urodziła się 04.04.1922 r.
w Romanowej wsi w powiecie tarnopolskim jako
najstarsze dziecko Pawła i Józefy Andrzejko. Ojciec ułan pułku ułanów osiedlił się na kresach
gdzie zajął się uprawą urodzajnej ziemi. Beztro-
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ską młodość Jadwigi przerwała wojna i przejście
najpierw wojsk sowieckich we wrześniu 1939 r.
i okupacja kresów przez sowietów, następnie
czerwiec 1941 to atak Niemiec na ZSRR i następna okupacja tym razem niemiecka. W marcu
1943 r. pani Jadwiga zostaje zesłana na roboty
przymusowe do Niemiec gdzie w miejscowości
Hauzenberg na Bawarii pracuje niewolniczo do
1945 roku. Po wojnie wraca na kresy skąd jest
deportowana na ziemie odzyskane i początkowo traﬁa do Pietrzykowa w powiecie żarskim.
Tam poznaje przyszłego męża Wiktora, z którym przeprowadzają się do Grabika. Pani Jadwiga zajmuje się wychowaniem czwórki dzieci
i pracą na roli. W Grabiku mieszka z synem
i jego rodziną do dnia dzisiejszego.
Ma 8 wnuków i 8 prawnuków. Co ciekawe kobieta nie łyka żadnych tabletek, a dowodem
jej „żelaznego” zdrowia może być opowiadana
przez rodzinę historia, o tym jak kilkanaście lat
temu pierwszy raz od czasów wojny musiała iść
do lekarza, medycy zdziwieni byli, że nie ma wybranego lekarza rodzinnego. Czasem sama ma
ochotę przygotować sobie jakiś drobny posiłek.
A do niedawna miała też swój kawałek pola, na
którym uprawiała „marchewki”.
Dostojnej jubilatce składamy życzenia wszelkiej pomyślności oraz wielu kolejnych lat życia
w zdrowiu, a także samych szczęśliwych chwil
w gronie najbliższych.
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KRONIKA WYDARZEŃ
Pan Mieczysław Lubański dołączył do grona 100-latków!
Wszystko ma swój początek, lecz nie wszyscy wiecie, iż w Głuchowie, gdzieś w kieleckim, 1 kwietnia 1922 r. na świat przyszło
małe dziecię…
Tak zaczyna się wspomnienie, które na uroczyste i wyjątkowo huczne setne urodziny Pana
Mieczysława Lubańskiego z Kadłubii przygotowali jego najbliżsi. Impreza na długo zostanie
w pamięci Jubilata, bo jak mówi zdołał „obtańczyć” wszystkie goszczące na uroczystości panie. Tak, tak! Nawet dzieci pana Mietka nie mogły wyjść z podziwu nad kondycją taty.
W środę, 6 kwietnia wizytę złożył szanownemu
Jubilatowi Leszek Mrożek - Wójt Gminy Żary,
wraz z pracownikami urzędu Gminy Anną Kochanowską - kierownik referatu spraw społecznych i zamówień publicznych, Lucyną Makowską z promocji gminy, Elwirą Wentlant - radną
gminy i sołtys Kadłubii. Radę Sołecką wsi reprezentowała godnie Aneta Kochman.
Przywieźli ze sobą nie tylko kwiaty, prezenty,
ale przede wszystkim gorące życzenia zdrowia,
radości na kolejne lata życia. A Pan Mieczysław
zaskoczył wszystkich niebywałą energią, try-

skał dowcipem, a i piosenkę z czasów swojej
młodości zaśpiewał.
Jak z rękawa „sypał” datami, nazwiskami, opowiadając ze szczegółami jak znalazł się z rodziną
na ziemiach odzyskanych. Tylko pozazdrościć!
Jako 21-latek wstąpił do partyzantki, a rok później wstąpił do wojska. W 1944 r. dostał awans
na kaprala, dwa lata później nosił na pagonach
stopień sierżanta. Pod koniec grudnia 1946 r.
został zdemobilizowany ze służby wojskowej.
Mieczysław Lubański został odznaczony kilkoma medalami za walkę o niepodległość, ale
i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Partyzanckim , odznaką Weterana
Walk o Niepodległość. Po wojnie, wraz z żoną Zuzanną przyjechał w okolice Żar gdzie zajmował
się uprawą roli, szybko został sołtysem Kadłubii.
Razem z żoną dochowali się troje dzieci: Mieczysławy, Waldemara i Wandy. Pan Mieczysław ma
ośmioro wnucząt i 11 prawnuków. Ciągle cieszy
się dobrym zdrowiem, mieszka sam, ale najmłodsza córka mieszkająca w Gubinie przynajmniej raz w tygodniu jest u niego. Na co dzień
pomocą służy mu sąsiad - Albert Warzywoda.
Za co nasz Jubilat jest mu bardzo wdzięczny.
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JESTEŚCIE BEZPIECZNI
Drodzy Mieszkańcy Gminy Żary
W związku z pojawiającymi się
nieprawdziwymi informacjami,
co do zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy, w szczególności w miejscowościach: Mirostowice Dolne,
Mirostowice Górne, Łaz, Stawnik, Olbrachtów i Bogumiłów
pragnę uspokoić i zapewnić, że
jesteście Państwo bezpieczni i nic Wam nie
zagraża.
Na terenie Gminy Żary oprócz jednostki OSP
Mirostowice Dolne funkcjonuje i działa 5 naszych jednostek (OSP Marszów, OSP Sieniawa Żarska, OSP Lubanice, OSP Bieniów i OSP
Złotnik), które są w pełnej gotowości, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt i samochody
gaśnicze, a przede wszystkim w rewelacyjnie
wyszkolonych strażaków - ochotników. Oprócz
naszych jednostek funkcjonujących i gotowych
do działań bojowych, nad bezpieczeństwem
i zabezpieczeniem przeciwpożarowym, okrągłą
dobę czuwa także jednostka Państwowej Straży Pożarnej w Żarach, jak również nasz sąsiad
- OSP Kunice.
Pragnę też poinformować że jednostki OSP
działają na zasadach stowarzyszenia, które
w swoich działaniach są kierowane przez Prezesa wybranego w sposób demokratyczny
spośród strażaków ochotników, bez udziału
Wójta.
W związku z tym, wszystkie jednostki OSP to
stowarzyszenia, podejmujące decyzje autonomiczne, także i personalne, na które Wójt nie
ma wpływu. I to Prezes jest odpowiedzialny
za ich gotowość i działania.
Wszystkie działania dotyczące zawieszenia jednostki, rozwiązania jednostki, zapadają i są podejmowane na zebraniach danej jednostki OSP,
bez udziału Wójta.
Niemoralnym byłoby wywieranie nacisku i presji
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przez Wójta na członków OSP, co
do przymusu bycia strażakiem
ochotnikiem, gdyż są to ochotnicy i to oni decydują czy chcą brać
udział w akcjach czy też nie, czy
chcą być strażakami czy nie. A za
całość działań odpowiada Prezes danej jednostki.
Zgodnie z ustawą o Ochotniczych Strażach Pożarnych, Gmina Żary ﬁnansuje utrzymywanie działania ochotniczych straży
pożarnych jako zadanie własne.
Należą do nich :
- ubezpieczenie strażaków ratowników OSP
i kandydatów na strażaków ratowników OSP,
- badania lekarskie kandydatów na strażaków
ratowników OSP oraz badania stwierdzające
brak przeciwwskazań do udziału w działaniach
ratowniczych,
- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych,
- ubezpieczenie samochodów biorących udział
w działaniach i akcjach ratowniczych,
- utrzymanie obiektów, terenu, pojazdu i sprzętu specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej, umundurowanie, zakup paliwa do samochodów, pił , pomp itp.
Z wyżej wymienionych zadań samorząd wywiązuje się w sposób bardzo dobry. Zadania
spoczywające na gminie są zabezpieczone
i realizowane.
Wobec powyższego Gmina gwarantuje wszystkie niezbędne środki do zapewnienia gotowości
operacyjnej jednostki na naszym terenie i wypełnia wskaźniki co do zagwarantowania bezpieczeństwa ratowniczego i przeciwpożarowego na terenie całej gminy.
z wyrazami szacunku dla mieszkańców
Wójt Gminy Żary
Leszek Mrożek
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INWESTYCJE
Kolejne drogi cieszą mieszkańców naszych wsi
Gmina zakończyła remont dwóch odcinków dróg w Sieniawie Żarskiej. Pierwszy z nich między cmentarzem, a kościołem o długości 130 m pokryto dywanikiem asfaltu, kolejny fragment
(144 m) zbudowano od podstaw. Łączny koszt obu dróg wyniósł niespełna 407 tys. zł.
Nową nawierzchnią drogi (140 m) mogą cieszyć się także mieszkańcy Mirostowic Górnych niedaleko Klubu Seniora. Ta inwestycja kosztowała blisko 388 tys. zł.
Wójt Leszek Mrożek podkreśla, że kierowcy przestaną wreszcie niszczyć podwozia samochodów na dziurach w ich gruntowej nawierzchni, no i będzie też bezpieczniej.

Centrum w Miłowicach coraz bliżej
Od kilku tygodni trwają prace adaptacyjno-remontowe w części budynku przy świetlicy w Miłowicach. Docelowo ma tam powstać Centrum Kulturalno-Edukacyjne.
Obecnie wykonywane są nowe przyłącza, wymieniana jest instalacja elektryczna, podłogi.
Budynek będzie przystosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
- W grudniu 2020 r. Gmina Żary otrzymała 800
tysięcy złotych na stworzenie tam Centrum
Kulturalno-Edukacyjnego. Adaptacja obejmuje
część budynku, który gmina odkupiła od prywatnego właściciela. Tak naprawdę robimy
tam wszystko od podstaw - mówi wójt gminy
Leszek Mrożek. - Ważne by w dobrze służyło
to mieszkańcom wsi.
Zakończenie robót planowane jest w czerwcu.
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INWESTYCJE
Zieloni Drożków będą mieli szatnię sportową
23 marca Leszek Mrożek, Wójt Gminy Żary
podpisał umowę na budowę szatni sportowej na boisku w Drożkowie.
Podpisanie umowy odbyło się w obecności Barbary Karpowicz - Skarbnik Gminy, ale i Adriana
Bagińskiego - Prezesa klubu Zieloni Drożków.
- Naszym celem jest poprawa warunków treningowych i użytkowych dla zawodników Zieloni Drożków - zaznacza Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek.
Zadowolenia nie krył prezes klubu, który od
dawna wraz z grupą zapaleńców, którzy są
siłą napędową inicjatywy: Mirosława Wiśniewskiego i Grzegorza Morawskiego, zabiegał
o budowę szatni. Realizacji zadania podjęła się
żarska ﬁrma ADV Artur Mikołajczyk. W ramach
inwestycji powstanie nie tylko budynek szatni
wraz z infrastrukturą ,zapleczem sanitarnym,
pomieszczeniem gospodarczym, ale i oświetlenie drogowe i płyty boiska, droga dojazdowa do obiektu. Wartość projektu wyniesie
2 mln 259 tys. 86 zł, z czego doﬁnansowanie
w Polskiego Ładu to kwota 2 mln 33 tys.178
złotych. Zakończenie zadania planowane jest
do 22 września 2023 r.

Mirostowicki SUW pod okiem kamer
Dzięki zamontowaniu monitoringu jak na dłoni widać, co dzieje się na terenie Stacji
Uzdatniania Wody w Mirostowicach Dolnych. Okazuje się, że to skuteczny bat na złodziei
i chuliganów.
- Położona w głębi lasu stacja często była dewastowana, a złodzieje kradli elementy ogrodzenia
i jej wyposażenie. Nie było innego wyjścia, jak pomyśleć o monitoringu Od czasu montażu kamer widzimy wszystko - mówi Leszek Mrożek, Wójt Gminy Żary. Co ciekawe ustały kradzieże
i akty wandalizmu.
Wcześniej zdarzały się tam włamania, kradzieże, i bezmyślne niszczenie mienia. Każdorazowo
były to straty nawet 10 tys. zł, a dochodziło do nich po kilka razy w roku.
Dzięki zamontowaniu systemu monitoringi i alarmu kamerom, który kosztował gminę 20 tys. zł.
- W zeszłym roku w inwestycje na naszych SUW-ach wydaliśmy ponad 2,3 mln zł - podkreśla wójt.
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INWESTYCJE
Docieploną bibliotekę i świetlicę zdobi mural
Na ostatniej prostej są prace przy termomodernizacji budynku świetlicy i biblioteki
w Mirostowicach Dolnych.
Nowa elewacja docieplenie ścian i dachu całego budynku, ale i malowanie pomieszczeń kotłowni - to tylko niektóre z wachlarza prac wykonywanych w ramach tej gminnej inwestycji.
Termomodernizacja tego obiektu jest jednym
z kosztowniejszych zadań gminy na przestrzeni ostatnich miesięcy. Ma zakończyć się w maju
tego roku i pochłonie blisko 1,6 mln zł - zaznacza Leszek Mrożek, Wójt Gminy Żary.
Warto przypomnieć, że w 2020 roku w obiekcie
wykonano roboty zabezpieczające budynek
przed pękaniem, oczyszczono i udrożniono kanalizację deszczową.
Boczną ścianę budynku zdobi mural o tematyce
związanej z tradycjami ceramicznymi właśnie
w Mirostowicach Dolnych, gdzie od czasów
wojny działały Mirostowickie Zakłady Ceramiczne. To stamtąd pochodzą garnitury do kawy,
wazy, bigośnice, kubki, imbryki, bulionówki,
wazony , lampy, zegary , kuﬂe ze znakiem „Mi”.
Wiele z nich wciąż jest używanych przez mieszkańców Mirostowic Dolnych i sąsiadujących
z nimi wsiami. Zakład zamknięto pod koniec
lat 90-tych. Mural ma też łączyć tradycje garncarskie niemieckiej gminy Krauschwitz. Pomysł
muralu to efekt współpracy Gminy Żary wraz
z Fundacją Natura Polska z Lubomyśla.
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INWESTYCJE
Mamy to! Ruszamy z budową Centrum Kulturalno-Edukacyjnego
w Grabiku!
Na początku marca Leszek Mrożek, Wójt
Gminy Żary, podpisał umowę z żarską ﬁrmą
- Edyta Tomczyk Kreator na budowę centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Grabiku.
Powstanie ono na bazie dawnego budynku
Agencji Nieruchomości Rolnych.
9 marca nastąpiło przekazanie placu budowy
i kluczy do istniejącego budynku. W spotkaniu
uczestniczyli szefowie ﬁrmy Kreator Edyta i Jacek Tomczyk, gospodarz gminy Leszek Mrożek,
przedstawiciele urzędu, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz radny gminy Robert Ratajczyk.
Wójt poinformował, że Bank Gospodarstwa
Krajowego wystawił już gminie promesę, która jest gwarancją otrzymania 8 mln 001 tys. zł
doﬁnansowania z Rządowego Funduszu „Polski
Ład”.
- Przekazanie placu budowy oﬁcjalnie rozpoczyna postęp prac nad jedną z największych inwestycji gminy ostatnich lat - dodaje.
Jej zakończenie planowane jest na listopad
2023 r. Całość ma zamknąć się kwotą 8 mln
987 tys. 562 zł.
Obiekt będzie dostosowany do potrzeb mieszkańców. W ramach inwestycji w obiekcie
powstanie biblioteka, sala edukacyjno-wystawowa, zaplecze higieniczno-sanitarne, klub Seniora, siedziba KGW i Zespołu Śpiewaczego, sołtysówka, punkt informacji turystycznej.
Istniejący budynek będzie rozbudowany, docieplony, z windą, fotowoltaiką, elektroniczną
tablicą meteorologiczną z odczytem jakości powietrza. Plac otaczający budynek także będzie
zagospodarowany.
Planowane zakończenie inwestycji to listopad
2023 r. Zadanie realizowane jest w ramach pierwszej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład. Gmina otrzymała na to zadanie 8 mln 001 tys. zł.
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INWESTYCJE
Zabezpieczyliśmy ruiny pałacu we Włostowie
Zadanie polegało na stabilizacji i zabezpieczeniu ścian z konstrukcji stalowych.
Na zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod nr 1231 położonym we Włostowie na terenie
naszej gminy za pomocą konstrukcji stalowej wzmocniono zachodnią ścianę szczytową. Została
ona zamontowana na przygotowanych i wzmocnionych ścianach nośnych. Inwestycja była realizowana od października do grudnia 2021 r.
Koszt zadania wyniósł 103 tys. 372 zł, z czego 27,5 tys. to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.
Wykonawcą prac była ﬁrma Lapis Sp. z o.o., Sp. komandytowa z siedzibą w Zielonej Górze.
Głównym celem robót było zabezpieczenie pałacu wpisanego do rejestru zabytków przed jego
dalszym niszczeniem, aby zachować istniejący stanu obiektu.

Skorzystaj z darmowej sieci WIFI4EU w Gminie Żary
Gmina Żary zakończyła realizację umowy dotyczącej budowy sieci bezprzewodowego
darmowego dostępu do Internetu w miejscach publicznych.
W ramach projektu wykonaliśmy sieć hot spotów z bezpłatnym dostępem do Internetu w miejscach użyteczności publicznej, uczęszczane przez mieszkańców i turystów.
Oto wspomniane lokalizacje: Urząd Gminy Żary, Szkoła Podstawowa w Bieniowie i okolice placówki, Centrum Spotkań Mieszkańców w Lubomyślu i okolice.
Jak można skorzystać z darmowego WiFi?
Należy wyszukać w telefonie sieć o nazwie WiFi4EU i zalogować się (do logowania nie jest potrzebne żadne hasło). Wówczas zostanie otwarte okno przeglądarki, w którym udostępniony jest regulamin. Należy się z nim zapoznać i zaakceptować, a następnie kliknąć „Zaloguj”.
Inwestycja powstała w ramach projektu WIFI4EU. Koszt przedsięwzięcia wynosi 15 tysięcy euro,
czyli ponad 60 tys. zł i jest w 100 procentach ﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej. Zachęcamy do użytkowania i życzymy przyjemnego serfowania po sieci!
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SOLIDARNI Z UKRAINĄ
WAŻNE! Informacja w sprawie świadczenia pieniężnego za
zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, w związku z działaniami
wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy
Wójt Gminy Żary wyznaczył punkt przyjmowania wniosków dotyczących wypłaty świadczenia
pieniężnego dla osób, które udzieliły schronienia obywatelom Ukrainy.
Urząd Gminy Żary, al. Jana Pawła II 6 , 68-200 Żary, I piętro, pokój 104B. Punkt jest otwarty
w godzinach pracy Urzędu Gminy Żary: poniedziałek - piątek 7:00 – 15:00. Informacje w sprawie
realizacji wniosków można uzyskać pod następującym numerem telefonu: 68 478 62 97.
• Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konﬂiktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadzono możliwość przyznania świadczenia pieniężnego dla każdego podmiotu, a w szczególności osobie ﬁzycznej prowadzącej gospodarstwo
domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.
• Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni.
• Świadczenie pieniężne wypłacane jest z dołu jako rekompensata za poniesione wydatki
i jest formę refundacji, która będzie wypłacona za czas od pierwszego dnia pobytu do dnia
złożenia wniosku.
• Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia. Kontakt z wnioskodawcą odbywa się wyłącznie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres podany we wniosku.
Wysokość świadczenia ustalono na kwotę 40 zł za osobę dziennie.
• Wniosek może złożyć każdy kto udzielił schronienia obywatelowi Ukrainy. Przy składaniu wniosku należy okazać się dokumentem wskazującym tytuł prawny do nieruchomości (do wglądu).
• Do wniosku nie trzeba dołączać żadnych dodatkowych dokumentów ani dowodów
świadczących o kosztach poniesionych po przyjęciu uchodźców oraz ich wysokości.
• W karcie osoby przyjętej do zakwaterowania należy podać pesel, a w przypadku jego braku rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. paszport, prawo jazdy
lub inny ważny dokument).
Realizacja wniosku
• Po złożeniu wniosku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma prawo do jego weryﬁkacji.
• Wypłatę świadczenia może uzależnić od potwierdzenia zapewnienia dobrych warunków zakwaterowania i wyżywienia, to jest takich, które nie zagrażają życiu i zdrowiu obywateli Ukrainy.
• Termin wypłaty świadczenia pieniężnego jest uzależniony od środków otrzymanych od Wojewody Lubuskiego.
• Odmowa wypłaty środków pieniężnych zostanie przekazana danemu wnioskodawcy drogą
elektroniczną na adres podany we wniosku. Natomiast spory powstałe na tym tle będą konsultowane z Wojewodą Lubuskim.
• Decyzja w sprawie wypłaty świadczenia pieniężnego na okres dłuższy niż za 60 dni uzależniona jest od zgody Wojewody Lubuskiego.
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SOLIDARNI Z UKRAINĄ
Informacje dla uchodźców z Ukrainy w związku z pobytem na
terenie Gminy Żary
Procedury dla uchodźców z Ukrainy przybywających do Polski po 24 lutego 2022 r. są zgodne
z wytycznymi Wojewody Lubuskiego i wyglądają następująco:
1. Wszystkich uchodźców przybyłych na teren gminy Żary prosimy o zgłoszenie się do Urzędu
Gminy w Żarach, al. Jana Pawła II 6, tel. 68 470 73 30, pokój nr 204 (II piętro Urzędu Gminy
Żary) w celu zarejestrowania codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 18.00.
2. Osoby przybyłe z Ukrainy na teren gminy Żary, które nie mają zapewnionego miejsca zakwaterowania po zgłoszeniu się do urzędu, zostaną zakwaterowane w miejscu pobytu zorganizowanym przez Wojewodę Lubuskiego.
3. Zgodnie z informacjami podanymi na stronie MEiN uczniowie z Ukrainy w wieku obowiązku
szkolnego (7-15 lat), mogą być przyjęci do szkół publicznych oraz objęci opieką, a także nauczaniem na tych samych warunkach, co polskie dzieci.
Przyjęcie do szkoły będzie możliwe w ciągu całego roku szkolnego. Ustalenie klasy, w której kontynuowana jest nauka, odbywać się będzie na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej
za granicą. Przyjmowanie ukraińskich dzieci do polskich szkół odbywać się będzie bez względu
na podstawę pobytu na terenie Polski.
Chcąc zapisać dziecko do szkoły, należy złożyć wniosek do dyrektora jednej z wybranych
szkół.
4. W przypadku chęci zapisania do przedszkola dzieci w wieku 3 - 6 lat – zapraszamy do kontaktu z dyrektorami szkół podstawowych, przy których prowadzone są oddziały przedszkolne.
•
•
•
•
•
•
•

Zespół Szkół w Grabiku tel. 68 362 07 08
(dla miejscowości: Grabik, Drożków, Marszów i Olszyniec)
Szkoła Podstawowa w Bieniowie tel. 68 374 15 94
(dla miejscowości: Bieniów, Biedrzychowice Dolne, Włostów Dąbrowiec)
Szkoła Podstawowa w Lubanicach tel. 68 362 08 49
(dla miejscowości: Lubanice, Surowa, Łukawy)
Szkoła Podstawowa w Mirostowicach Dolnych tel. 68 375 02 28 08 49
(dla miejscowości: Mirostowice Dolne, Mirostowice Górne, Stawnik, Siodło, Łaz)
Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie tel. 68 362 18 91
(dla miejscowości: Bogumiłów, Drozdów, Janików, Miłowice, Olbrachtów, Rusocice, Rościce)
Szkoła Podstawowa w Sieniawie Żarskiej tel. 68 374 26 25
(dla miejscowości Sieniawa Żarska)
Szkoła Podstawowa w Złotniku tel. 68 374 12 85
(dla miejscowości: Kadłubia, Lubomyśl, Złotnik).
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Gmina Żary znów Łapie Deszcz
Deszczówka do podlewania ogrodu? To znakomity pomysł na zaoszczędzenie na rachunkach za wodę, ale i przeciwdziałaniu suszy.
Rusza kolejna edycja programu „Gmina Żary
łapie deszcz”. Możesz zyskać nawet 1000 zł
doﬁnansowania. Zobacz jak otrzymać dotację.
Od 1 kwietnia 2022 r. można składać wnioski
o udzielenie dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na
gromadzeniu wód opadowych i roztopowych
w miejscu ich powstania.
Celem programu jest propagowanie postaw
ekologicznych wśród mieszkańców gminy
Żary: przeciwdziałanie skutkom suszy, promowanie mikroretencji w celu ochrony zasobów

wodnych poprzez montaż na nieruchomościach mieszkańców gminy Żary naziemnych
zbiorników na wodę opadową, ogrodów deszczowych w pojemniku bądź w gruncie. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej urzędu, gminnym FB, dzwoniąc pod nr tel. 68 478
62 93, albo osobiście w pokoju nr 208, (II piętro
Urzędu Gminy Żary, al. Jana Pawła II 6).

Skrzynka pocztowa w każdym domu
Nie masz skrzynki pocztowej na listy? Może Konstrukcja oddawczej skrzynki pocztowej powinna być wykonana z materiału, który zapewni
cię kosztować nawet 10 tys. zł grzywny!
ochronę przed kradzieżą i poufnością umieszSkrzynka na listy, tak jak numer domu czy dzwo- czanych w niej przesyłek dostarczanych przez
nek do drzwi to dziś standard. Jej brak w dostęp- kuriera czy listonosza oraz być zamykana na
nym miejscu będzie karany grzywną w wysoko- klucz. Parametry skrzynek określa Rozporząści od 50 zł do 10 tys. zł. Pamiętajmy o tym, nie dzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
tylko po to by uniknąć ewentualnej kary, ale też 3 kwietnia 2014 r. w sprawie oddawczych skrzyze względów praktycznych. Warto ją mieć także nek pocztowych.
po to by traﬁające do ciebie przesyłki były bezpieczne. Obowiązek montażu skrzynki na listy
spoczywa na właścicielu nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny, a reguluje
to ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe (art. 40).
Skrzynka pocztowa musi być umieszczona
przed drzwiami wejściowymi do budynku lub
w ogólnej dostępnej części nieruchomości, np.
na bramce wejściowej do posesji lub ogrodzeniu, tak aby kurier lub listonosz mógł zostawić
przesyłkę pod nieobecność lokatorów.
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Zostaw podatek w swojej gminie
Chcesz mieć porządne drogi, trasy rowerowe, nowoczesne świetlice, place zabaw,
obiekty sportowe, edukację na wysokim
poziomie, remonty w szkołach na terenie
Gminy Żary? Nie pozwól, aby twój podatek
traﬁł do budżetu innej gminy!
W deklaracji PIT koniecznie wpisz miejscowość, w której faktycznie mieszkasz - zachęca Leszek Mrożek, Wójt Gminy Żary
Roczny podatek dochodowy PIT nie traﬁa
w całości do skarbu państwa. Duża jego część
zostaje przekazana do gminy, w której został
rozliczony, a konkretnie tej, w której mieszkasz.
Co znaczy „rozliczony”? Na pewno nie to, że
przyjdziesz z drukiem, by ktoś w urzędzie go za
Ciebie wypełnił.
- Dla samorządów wpływy z podatku stanowią znaczącą część ich dochodów. Pieniądze te
przeznaczane są m.in. trasy rowerowe, trans-

port publiczny, inwestycje w szkołach, edukację
czy utrzymanie zieleni albo wkład własny przy
inwestycjach z doﬁnansowaniem z UE - wylicza
Leszek Mrożek, Wójt Gminy Żary.
Pamiętajmy, deklaracji PIT nie trzeba rozliczać
w urzędzie skarbowym zgodnym z miejscem
zameldowania, lecz według miejsca zamieszkania
na dzień 31 grudnia danego roku podatkowego.
Dla mieszkańców Gminy Żary to nadal Urząd
Skarbowy w Żarach. Ważne jednak by w rozliczeniu zaznaczyć miejscowość w której faktycznie mieszkasz. np. Grabik, Sieniawa Żarska czy
Złotnik.
W tym przypadku nie liczy się meldunek
w dowodzie osobistym, ale „centrum interesów życiowych” (osobistych i gospodarczych),
czyli powiązania rodzinne, towarzyskie, aktywność społeczna i obywatelska oraz miejsce
pracy zawodowej czy wykonywania własnej
działalności gospodarczej.
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Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022
Gmina Żary otrzyma 259 tys.182 zł środków ﬁnansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Dotacja to efekt ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
naboru wniosków na realizację Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”
– edycja 2022.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu.
Jego adresatami są:
• dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co
dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
• osoby niepełnosprawne posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie
z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).
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Zgłoś jak ogrzewasz dom! Masz czas do lipca!
Do 30 czerwca 2022 r. musisz zgłosić czym ogrzewasz dom. Powstała w lipcu zeszłego roku
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), narzuca na właścicieli nieruchomości
nowy obowiązek. Chodzi o podanie sposobu ich ogrzewania.
Ewidencja 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 2021 r., oraz 14 dni, dla źródeł ciepła zainstalowanych po 1 lipca 2021 r.
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/).
Przypominamy, że za niedopełnienie obowiązku grozi mandat w wysokości 500 zł, natomiast
w przypadku skierowania sprawy do sądu nawet do 5000 zł!
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Mamy to! Aż 11 linii i 51 kursów autobusów w gminie Żary!
25 stycznia 2022 r., Leszek Mrożek Wójt Gminy Żary podpisał umowę z przedstawicielami
ﬁrmy Feniks V Sp. z o.o. w sprawie siatki kursów autobusowych na obszarze gminy Żary.
- Cieszę się, że udało się nam sﬁnalizować ustalenia, które odzwierciedlają postulaty i sugestie
mieszkańców naszych miejscowości. Dziękuję za wyrozumiałość i dobrą wolę zarządu ﬁrmy przewozowej - zaznacza Leszek Mrożek, Wójt Gminy Żary. – Dodatkowo mamy podpisaną umowę
z Wojewodą Lubuskim o dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej.
Już w listopadzie zeszłego roku przewoźnik zamierzał zawiesić 45 kursów autobusów na ternie
Gminy Żary. Po serii rozmów i negocjacji gospodarza gminy z przedstawicielami spółki, stronom
udało się dojść do porozumienia i utrzymanie dotychczasowego rozkładu do końca stycznia.
Nadal jednak trwały rozmowy i szczegółowe analizy poszczególnych tras, a ich efektem było
podpisanie kolejnej umowy na okres od 1. 02. 2022 r. do 31. 12. 2022 r. Przewoźnika reprezentowali Józef Słowikowski, Prezes ﬁrmy Feniks V Sp. z o. o. oraz jej Wiceprezes Iwona Kocik.
Autobusy Feniksa przewoźnika będą kursować na następujących trasach:
Żary - Siodło - Żary
Żary - Lubomyśl - Złotnik- Żary
Żary - Bieniów - Biedrzychowice Dolne - Żary
Żary - Olbrachtów - Mirostowice Dolne - Żary
Żary - Lubanice - Żary
Żary - Kadłubia - Złotnik - Żary
Żary - Mirostowice Dolne - Żary
Żary - Marszów - Olszyniec - Żary
Żary - Bogumiłów - Rościce - Olbrachtów - Żary
Żary - Bogumiłów - Olbrachtów - Mirostowice Dolne - Żary
Żary - Olbrachtów - Żary

Zaproszenie dla par obchodzących Złote Gody w 2022 roku
Wójt Gminy Żary zaprasza wszystkie Pary Mał- cie, aby zabrać ze sobą dokument tożsamości.
żeńskie zainteresowane udziałem w uroczysto- Na stronie internetowej Urzędu Gminy Żary do
ści wręczenia medali za Długoletnie Pożycie Mał- pobrania jest wniosek, który trzeba wypełnić.
żeńskie do zgłaszania się w Urzędzie Gminy Żary.
Chodzi o małżonków, którzy powiedzieli sobie
sakramentalne „tak” w 1962 roku oraz w 1972 r.
i są zameldowane na pobyt stały na terenie gminy Żary.
Prosimy o zgłoszenie tego faktu osobiście do
29 kwietnia 2022 r. do pok. 204, ewentualnie
telefonicznie pod nr tel. 68 470 73 24. Pamiętaj-
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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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