GMINNE OSP WYPOSAŻONE

OSP BIENIÓW

OSP LUBANICE

OSP MARSZÓW

OSP MIROSTOWICE DOLNE

OSP SIENIAWA ŻARSKA

OSP ZŁOTNIK

Wszystkie nowe auta już są!!!
Wartość zakupionych samochodów - 5.181.990 zł
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Najstarszy strażak Gminy Żary
1 lipca Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek udał się z do Pana Zygmunta Strzelczaka, który w tym
dniu skończył 91 lat. Pan Zygmunt jest najstarszym strażakiem na terenie naszej Gminy, który służył
w jednostce OSP Złotnik od początku jej istnienia.
Podczas miłego spotkania przy herbacie Wójt Gminy Żary złożył jubilatowi najserdeczniejsze życzenia kierując do Pan Zygmunt wyrazy uznania i głębokiego szacunku za wszelkie trudy i owoce
minionych lat służby w OSP, po czym wręczył list gratulacyjny oraz upominek.
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KRONIKA WYDARZEŃ
100-latka w Gminie Żary
Mieszkanka naszej gminy z miejscowości Stawnik, Pani Bronisława Zubel 9 lipca 2020 r. obchodziła setną rocznicę urodzin. Z tej okazji dostojną Jubilatkę odwiedził Wójt Gminy Żary Pan
Leszek Mrożek wraz z sołtysem miejscowości
Panem Tadeuszem Gałandziejem.
Wójt Gminy wręczył Pani Bronisławie List Gratulacyjny i złożył życzenia dalszych długich lat
w zdrowiu, w szczęściu i radości oraz w otoczeniu rodziny. Przekazał również Listy okolicznościowe od Prezesa Rady Ministrów Pana
Mateusza Morawieckiego oraz Wojewody Lubuskiego Pana Władysława Dajczaka.
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Podziękowanie dla policjantów od Wójta Gminy Żary
23 lipca w Urzędzie Gminy odbyło się krótkie
spotkanie Wójta Gminy Żary Leszka Mrożka
z policjantami. Wójt podziękował funkcjonariuszom – sierż. szt. Krzysztofowi Bzowskiemu
oraz asp. Krzysztofowi Peciuchowi za codzienną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców
Gminy Żary. Została również omówiona dotychczasowa współpraca oraz plany na przyszłość.
Komendant Powiatowej Policji w Żarach podinsp. Armand Pisarczyk- Łyczywek na ręce Wójta przekazał serdeczne podziękowania dla Rady
Gminy Żary za wsparcie ﬁnansowe przy zakupie
radiowozu policyjnego. Spotkanie było również
okazją do złożenia życzeń mundurowym z okazji przypadającego 24 lipca Święta Policji.
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Święto Wojska Polskiego
13 sierpnia Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek wziął udział w obchodach Święta Wojska Polskiego
w stulecie „Cudu nad Wisłą”. Na uroczystość przybyli również m.in. Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, biskup senior Paweł Socha oraz wielu przedstawicieli władz samorządowych. Licznie
zgromadzili się również mieszkańcy powiatu żarskiego.
Organizatorem uroczystości był 105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Żarach.
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Jubileusz 60-lecia. Zespół „Wrzos” zakończył swoją działalność

28 sierpnia w Mirostowicach Dolnych odbyła
się piękna uroczystość Jubileusz 60-lecia zespołu śpiewaczego Wrzos i Koła Gospodyń
Wiejskich, podczas którego jubilatki ogłosiły
oﬁcjalnie zakończenie swojej działalności artystycznej.
Po przywitaniu wszystkich przybyłych gości oraz
przedstawieniu przez przewodniczącą zespołu i KGW Panią Stanisławę Nowicką zarysu
działalności głos zabrał Wójt Gminy Żary Leszek
Mrożek. Serdecznie podziękował członkiniom
zespołu za wieloletnią, pełną zaangażowania
pracę na rzecz działalności artystycznej, a także

za wkład w rozwój kulturowy na terenie Gminy
Żary oraz za liczne reprezentowanie naszego regionu w powiecie, jak i kraju. Z życzeniami kolejnych lat przepełnionych zdrowiem radością,
spokojem i pomyślnościom wręczył Jubilatkom
kwiaty, list gratulacyjne oraz prezenty.
Życzenia i gratulacje popłynęły również od Sołtysa wsi Mirostowice Dolne pana Zbigniewa
Witki, ościennych zespołów śpiewaczych oraz
innych zaprzyjaźnionych z zespołem osób. Nie
mogło zabraknąć również pięknego występu
„Wrzosu”. Jubilatki zaśpiewały dla swoich gości
kilka ulubionych piosenek.
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Gminna inauguracja roku szkolnego 2020/2021
Gospodarzem Gminnej Inauguracji Roku
Szkolnego 2020/2021 była Szkoła Podstawowa
w Sieniawie Żarskiej. Uczniowie długo czekali,
by móc spotkać się i otrzymać z rąk Wójta nagrody, na które ciężko pracowali w poprzednim
roku szkolnym – niestety nadal jest to zbyt ryzykowne, by uczniowie z różnych szkół zbierali się
w tak licznym gronie w jednym miejscu.
Bezpieczeństwo uczniów i ich rodzin jest najważniejsze, dlatego uroczystości odbyły się
w bardzo symbolicznym składzie. Tylko uczniowie sieniawskiej szkoły odebrali osobiście
z rąk Wójta swoje nagrody, pozostali uczniowie
otrzymali je zaś za pośrednictwem dyrektorów
swoich szkół. Sukces świętowali wśród swoich
kolegów i koleżanek, a na uroczystości wyczytane były wszystkie nagrodzone osoby, by choć
w ten sposób zaakcentować ich sukces.
Po przywitaniu i przemowach gości, uczniów
spotkała dodatkowa niespodzianka, ponieważ
sołtys Sieniawy Żarskiej Krzysztof Stefanowicz
wraz z małżonką ufundował nowe siatki na
bramki na boisku wielofunkcyjnym.
W dalszej części uczniowie szkoły zaprezentowali się w krótkim montażu słowno-muzycz-
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nym, a następnie ogłoszone zostały osoby nagrodzone.
Nagrody Wójta przyznane były w kilku dziedzinach:
Pierwszą nagrodą jest stypendium Wójta Gminy
Żary za wybitne osiągnięcia w różnych sferach
działalności edukacyjnej, artystycznej i sportowej, za sukcesy wypracowane w roku szkolnym
2019/2020 nagrodę otrzymał - Michał Kuros
uczeń Szkoły Podstawowej w Lubanicach – stypendium w kwocie 125,00 zł miesięcznie otrzymywać będzie przez okres 10 miesięcy, czyli do
czerwca 2021 roku, jest to stypendium naukowe za sukces w konkursie historycznym.
Drugą grupą uczniów, która otrzymała wyróżnienia są uczniowie z najlepszymi wynikami
w nauce w swoich szkołach, wytypowani przez
Rady Pedagogiczne poszczególnych szkół:
Nagrody w postaci talonu o wartości 200 złotych do sieci Empik otrzymali:
- uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej
w Bieniowie:
• Baryła Sara
• Dziewińska Dorota
• Fraszewska Oliwia
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• Laudańska Julia
• Kuros Maja
• Moraczewski Krzysztof
• Motyl Agata
• Stodolski Tomasz
- uczniowie Szkoły Podstawowej w Lubanicach:
• Tomachów Filip
• Kmiecik Katarzyna
- uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół • Komorska Gabriela
w Grabiku:
• Kuros Gabriela
• Abramowicz Julia
• Kuros Michał
• Bryczkowski Kacper
• Winecka Karolina
• Femlak Lena
- uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej
• Golec Julia
w Mirostowicach Dolnych:
• Kosiński Tomasz
• Bełz Maksymilian
• Lachowska Nikola
• Dobek Zoﬁa

www.gminazary.pl
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• Dzido Oktawian
• Feręc Miłosz
• Giza Dominika
• Łukian Maja
• Majcher Natalia
• Pieniakowski Mateusz
- uczniowie Szkoły Podstawowej w Olbrachtowie:
• Gosławska Maria
• Iżewska Amelia
• Mochnacz Maria
• Mocydlarz Oliwia
• Mrożek Filip
• Parus Maria
• Przybyłek Julia
• Szczepaniak Antoni
- uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej
w Sieniawie Żarskiej:
• Chudzik Mateusz
• Czerniec Jakub
• Milińska Aleksandra
• Peszek Szymon
• Pokrywiecka Natalia
• Sendrowicz Amelia
• Sendrowicz Anna
- uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawo-
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wej im. Jana Pawła II w Złotniku:
• Drozdek Aleksandra
• Fillinger Marcel
• Niewiadoma Amelia
• Niewiadoma Julia
• Witkowski Brajan
Ci uczniowie osiągnęli średnie ocen na poziomie minimum 5,0. Są jednak w naszej gminie
uczniowie, którzy rok szkolny zakończyli z wynikiem 5,50 i więcej, a są to:
• Robaszewska Michalina - Szkoła Podstawowa w Sieniawie Żarskiej
• Juchacz Łukasz i Świętochowska Roksana
- Szkoła Podstawowa im. JP II w Złotniku
• Wojwod Bartosz – Zespół Szkół w Grabiku.
Uczniowie ze średnią 5,50 i więcej otrzymali nagrody w postaci talonu do sieci Empik o wartości 400 zł.
Kolejne nagrody także w postaci talonu do sieci
Empik o wartości od 100 do 250 złotych otrzymali uczniowie, którzy reprezentowali swoje
szkoły i odnieśli sukces w rożnego rodzaju konkursach. W tej kategorii wyróżnienia otrzymują:
- uczeń i absolwentki Szkoły Podstawowej
w Bieniowie:
• Cybulski Kacper

www.gminazary.pl
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• Baryła Sara
Poniedziałek Alicja
- uczeń Szkoły Podstawowej w Lubanicach:
• Kuros Michał
- uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej
w Olbrachtowie:
• Andrzejewski Jakub
• Duda Tomasz
• Gosławska Maria
• Janiszewska Wiktoria
• Jasińska Nikola
• Kowalski Wojciech
• Marko Nikola
• Maziarz Patrycja
• Mocydlarz Oliwia
• Szymańska Oliwia
• Tutaj Kornelia
• Wasilewska Adrianna
Tradycją jest, że na gminnym rozpoczęciu roku
szkolnego wręczana jest nagroda za najlepsze
wyniki egzaminu ósmoklasisty, a w latach wcześniejszych za egzamin gimnazjalny. Po analizie oﬁcjalnych wyników szkół w tym roku nagrodę za najlepsze w gminie wyniki egzaminu
ósmoklasisty otrzymała Szkoła Podstawowa
w Mirostowicach Dolnych - nagroda jest
w formie talonu na kwotę 1 000 zł.
Także tradycyjnie dyrektorzy szkół odebrali

talony o wartości 500 zł, które wykorzystać
mogą tak jak dotychczas, czyli na zakup sprzętu
sportowego lub mogą wyposażyć świetlice szkolne w różnego rodzaju gry edukacyjno–dydaktyczne.
Wszystkie nagrody i upominki zostały rozdane,
przed nami czas wytężonej pracy, która mamy
nadzieję zaowocuje licznymi sukcesami. Życzymy powodzenia!
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Święto Plonów w Gminie Żary
W dniu 13.09.2020 r. w miejscowości Olbrachtów odbyło się Święto Plonów Gminy
Żary. Piękna pogoda zachęcała mieszkańców
do zgromadzenia się na placu i uczestnictwa we
mszy świętej. Uroczystość rozpoczęła się mszą
świętą polową, odprawioną przez księdza Adama Tablowskiego z Paraﬁi pw. Świętego Michała Archanioła w Olbrachtowie.
W przemówieniu Wójt Gminy Żary – Leszek
Mrożek podziękował rolnikom za trud i pracę,
a zgromadzonym uczestnikom za udział.
Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną odbył się tylko jeden konkurs na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”. Pod ocenę traﬁło
19 wieńców, które zachwycały różnorodnością
i starannością wykonania. Jury w składzie: Ewa
Kusion, Mariusz Pękala oraz Anna Polak wyłoniło zwycięzców w dwóch kategoriach.
W kategorii wieniec tradycyjny:
• I miejsce KGW w Olbrachtowie - nagroda

w wysokości 1400 zł (nr 11)
• II miejsce KGW w Mirostowicach Górnych
– nagroda w wysokości 1100 zł (nr 5)
• III miejsce KGW w Łukawach – nagroda
w wysokości 900 zł (nr 4)
W kategorii wieniec współczesny:
• I miejsce Stowarzyszenie „Łaz-Zielony Las”
– nagroda w wysokości 1400 zł (nr 27)
• II miejsce Zespół śpiewaczy “Jutrzenka”
z Olbrachtowa – nagroda w wysokości
1100 zł (nr 17)
• III miejsce Zespół śpiewaczy “Wesoła Gromada” z Mirostowic Górnych – nagroda
w wysokości 900 zł (nr 9).
Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia w wysokości 500,00 zł Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowania, a uczestnikom za udział
w uroczystości.
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GMINA ŻARY ŁAPIE DESZCZ

W lipcu 2020 r. został uruchomiony Program
„Gmina Żary łapie Deszcz”. 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.
Dzięki tym działaniom nastąpi zatrzymanie i wykorzystanie wody opadowej w miejscu jej powstania, a następnie jej gospodarcze wykorzystanie.
Mieszkańcy gminy będą mogli wykorzystywać
wodę opadową na swojej posesji do podlewania

ogrodu, trawnika, tym samym oszczędzać naturalne zasoby wód poprzez ograniczanie wykorzystywania w tym celu wody z gminnego wodociągu
- co jest tym bardziej cenne w sytuacji zagrożenia
suszą.
Wnioski były przyjmowane od 20 lipca do
30 września tego roku i były rozpatrywane w kolejności zgłoszeń. Na dzień 30 września 2020 r. wpłynęło do Urzędu Gminy Żary
40 wniosków. Podpisano 40 umów, tym samym wyczerpując pierwotny budżet tegorocznej edycji programu.
Najczęściej wybieraną instalacją do zatrzymywania deszczu okazały się pojemniki naziemne.
Deszczówka to nieodpłatne źródło wody, dzięki któremu możemy żyć oszczędniej i bardziej
ekologicznie. Zachowując naturalny obieg wody
w przyrodzie, wpływamy pozytywnie na mikroklimat i bioróżnorodność. Umiejętne wykorzystanie
deszczówki niesie za sobą również walory ekonomiczne.
Zachęcamy do udziału w programie również
w następnym roku.

Zbieramy plastikowe nakrętki !!!
NAKRĘTKA – niewielki, niepozorny przedmiot,
zebrany w dużych ilościach, może wiele zdziałać!
Jedna nakrętka to oczywiście niewiele, ale w skali
setek kilogramów czy ton – to już wiele! Nakrętki
są cenne, bo wykonane z czystego polimeru PET.
Łatwo je poddać recyklingowi i powtórnie przetworzyć. W skupie tona nakrętek to około 800zł.
Przy okazji zbiórki nakrętek pomagamy także
chronić środowisko. Pomóżmy Kubusiowi zbierając plastikowe nakrętki do serduszek, które stoją
pod budynkami szkół w Bieniowie, Grabiku,
Olbrachtowie, Złotniku, Lubanicach, Mirostowicach Dolnych i Sieniawie Żarskiej. Kubuś
mieszka w m. Złotnik Gmina Żary. Urodził się jako
wcześniak z licznymi powikłaniami poporodowy-
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mi. Zdiagnozowano u niego padaczkę objawową
a jego rozwój psychoruchowy jest opóźniony. Kubuś jest dzieckiem niewidomym, gdyż wylew, który wystąpił u niego w trzeciej dobie życia uszkodził
mu nerwy wzrokowe. Wymaga leczenia, stałej pomocy i rehabilitacji. Wspólnymi siłami możemy
zebrać tony nakrętek, z których dochód zostanie
przeznaczony na pomoc dla Kubusia.
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DLA BEZDOMNYCH PSIAKÓW
Poszukujemy nowych właścicieli dla bezdom- •
nych psiaków.
Małe i duże (średnie też), młodsze i starsze, suczki i samce, krótkowłose i długowłose, spokojne
i pełne energii, miłośnicy biegania i powolnych
spacerów, grzeczne i czasem krnąbrne, ułożone
i do wychowania, fani ganiania za piłką i wylegiwania się na kolanach…
W naszym schronisku znajdziesz każdego psa.
Przyjdź, zakochaj się, adoptuj!
Jest to jeden z najważniejszych celów, ponieważ
w żadnym, nawet najlepszym schronisku zwierzę nie będzie się czuło tak jak w prawdziwym,
własnym domu…
Chcemy dać im szansę godnego życia. Chcemy
dać im bezpieczne schronienie na starość i naszą troskę.
Zapraszamy do kontaktu w sprawie adopcji:
Schronisko dla zwierząt
Dariusz Staniek
Piotrów 2, 68-132 Przewóz
tel. 604 209 667
• Aleks to starszy ponad 10-letni mały i drobniutki psiak. Jest bardzo spokojny, zawsze
z boku i nie rzucający się w oczy ale dom mu
bardzo potrzebny, źle znosi pobyt w schronisku, jest łagodny, lubi dzieci, z innymi psami dobrze się dogaduje, nauczony czystości. •
Oczywiście wykastrowany, zaszczepiony, gotowy do adopcji.

Rudi to około 10-letni psiak. Jest bardzo aktywny, skoczny, energiczny psiak potrzebujący równie aktywnego właściciela, uwielbia
współpracę z człowiekiem.

Mopsik to około 5-letni pies, bardzo spokojny i łagodny, toleruje inne zwierzęta, bardzo
lubi dzieci. Zaszczepiony i odrobaczony.

www.gminazary.pl
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INWESTYCJE
PLACE ZABAW
W miejscowościach Mirostowice Dolne, Mirostowice Górne, Lubanice, Łukawy, Marszów, Stawnik i Miłowice w ramach Funduszu Sołeckiego zostały doposażone Place Zabaw. Łączny koszt
inwestycji - 69 372,00 zł.
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DROGI
Prowadzone są prace dotyczące budowy no- •
wych odcinków dróg wewnętrznych w m. Siodło i Olbrachtów
•

•

w miejscowości Siodło wykonany zostanie
nowy odcinek drogi na o łącznej długości
ok. 292mb., na którym została ułożona nawierzchnia z betonu asfaltowego na podbudowie tłuczniowej. Łączny koszt inwestycji – 95 763,91 zł
w miejscowości Olbrachtów wykonany zostanie nowy odcinek drogi o łącznej długości ok. 50 mb., na której została ułożona
nawierzchnia z betonu asfaltowego na podbudowie tłuczniowej. Łączny koszt inwestycji – 42 951,60 zł

ponadto w miejscowościach Kadłubia, Sieniawa Żarska, Stawnik, Olbrachtów, Lubomyśl i Łaz do końca października br. zostaną
wykonane nowe nawierzchnie bitumiczne
na istniejących zniszczonych dywanikach
asfaltowych o łącznej długości ok. 3,8 km.
Ogólny koszt tych inwestycji wyniesie około 780 tys. złotych.
Prace w tym zakresie realizować będą wyłonione w przetargach ﬁrmy:
• Przedsiębiorstwo Drogowe „Bud-Dróg” Sp.
z o.o. z Kożuchowa,
• Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. z Jeleniej Góry,
• Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp.
z o.o. z Jałowca.

OŚWIETLENIE
W ramach rozbudowy istniejącej infrastruktury oświetleniowej wykonano:

„Budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Olbrachtów” przy drodze powiatowej
w rejonie szkoły. Zakres prac obejmował m.in. ułożenie linii kablowej o długości ok. 610mb
z montażem 15 słupów stalowych wraz z oprawami oświetleniowymi LED. Koszt wykonania to
kwota 115.997 zł.
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„Budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Olbrachtów” w kierunku cmentarza. Zakres prac obejmował m.in. ułożenie linii kablowej o długości ok. 365mb z montażem 14 słupów
stalowych wraz z oprawami oświetleniowymi LED. Koszt wykonania to kwota 98.646 zł.

„Budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Olszyniec” przy drodze powiatowej. Zakres prac obejmował m.in. ułożenie linii kablowej o długości ok. 1177mb z montażem 30 słupów
stalowych wraz z oprawami oświetleniowymi LED. Koszt wykonania to kwota 141.918,47 zł.
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„Budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Marszów”. Zakres prac obejmował m.in.
ułożenie linii kablowej o długości ok. 333mb z montażem 8 słupów stalowych wraz z oprawami
oświetleniowymi LED. Koszt wykonania to kwota 68.787 zł.

„Budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Siodło”. Zakres prac obejmował m.in. ułożenie linii kablowej o długości ok. 370mb z montażem 11 słupów stalowych wraz z oprawami
oświetleniowymi LED. Koszt wykonania to kwota 70.080,94 zł.

www.gminazary.pl
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„Budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Grabik” przy drodze gminnej
w kierunku Górki. Zakres prac obejmował
m.in. ułożenie linii kablowej o długości około 1160mb z montażem 27 słupów stalowych
wraz z oprawami oświetleniowymi LED. Koszt
wykonania to kwota 115.997 zł.

„Budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Sieniawa Żarska” przy drodze powiatowej. Zakres prac obejmował m.in. ułożenie linii
kablowej o długości ok. 462mb z montażem
12 słupów stalowych wraz z oprawami oświetleniowymi LED. Koszt wykonania to kwota
91.091,66 zł.

Ponadto zawarto również umowę na „Budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Złotnik”, którego realizacja przewidziana jest na koniec października br. ”. Zakres prac obejmował
będzie m.in: ułożenie linii kablowej o długości ok. 1531mb z montażem 43 słupów stalowych
wraz z oprawami oświetleniowymi LED. Koszt wykonania to kwota 187.857,06 zł.
Została podpisana również umowa na wykonanie zadania pn. „Dostawa i montaż hybrydowych lamp solarnych na terenie Gminy Żary” w następujących miejscowościach: Bieniów
2 lampy, Bogumiłów-Janików 2 lampy, Drożków 2 lampy, Lubanice 4 lampy, Kadłubia 1 lampa, Grabik 2 lampy, Miłowice 2 lampy, Mirostowice Górne 2 lampy, Rościce 2 lampy, Olszyniec
4 lampy, Sieniawa Żarska 4 lampy. Zadanie zrealizuje wyłoniona w przetargu ﬁrma LLS LED LIGHTING Solutions Jacek Kozar z Zakrzewa. Łączny koszt inwestycji – 184 315,50 zł.
W ramach rozbudowy istniejącej infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy podjęto działania w zakresie montażu dodatkowych punktów świetlnych z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury. W ramach tych działań zamontowanych zostanie 21 nowych punktów świetlnych
w miejscowościach: Olbrachtów 2 szt., Mirostowice Górne 2 szt., Kadłubia 2 szt., Dąbrowiec
1 szt., Włostów 2 szt., Bogumiłów 1 szt., Biedrzychowice Dolne 5 szt., Sieniawa Żarska 1 szt.
i Bieniów 5 szt. Ponadto w związku z wybudowanymi nowymi odcinkami linii oświetleniowych
dotychczasowe punkty przeniesione zostaną w inne lokalizacje. W ten sposób 17 szt. istniejących już punktów świetlnych w miejscowościach Bieniów 1 szt., Biedrzychowice Dolne 1 szt.,
Miłowice 1 szt., Olbrachtów 3 szt., Olszyniec 4 szt. i Grabik 7 szt. przeniesionych zostanie w nowe
lokalizacje.
Prace realizowane będą przez ENEA Oświetlenie sp. z o.o. oddział Szczecin za łączną kwotę 68.843,60 złotych.
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Żarsko-Żagański Obszar Funkcjonalny - Porozumienie o współpracy w partnerstwie

8 stycznia br. w Urzędzie Miejskim w Żarach
Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek podpisał porozumienie o współpracy w partnerstwie pomiędzy samorządami miasta Żary i Żagań oraz
gmin Żary, Żagań i Iłowa. Gminy postanowiły
przygotowywać się do wspólnego składania
projektów unijnych w nowej perspektywie
2021 – 2027.
Podpisane porozumienie ma pomóc zwiększyć
szanse na pozyskanie środków m.in. w zakresie:
- działania na rzecz marketingu i promocji,
- rozwoju przedsiębiorczości,
- polityki przestrzennej i rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich,,
- Inwestycji związanych z polepszeniem jakości

środowiska naturalnego,
- podnoszenia kompetencji i umiejętności
mieszkańców,
- wsparcie rozwoju turystyki, instytucji kultury,
restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego.
Dotychczas, w ramach Żarsko Żagańskiego
Obszaru Funkcjonalnego wykonano uzbrojenie terenu strefy przemysłowej, wybudowano
drogi, postawiono nowe wiaty przystankowe
oraz prowadzony był projekt oświatowy.
W ramach porozumienia w ciągu roku odbyły się jeszcze dwa spotkania (30 lipca oraz
19 sierpnia) podczas których były poruszane
tematy dotyczące realizacji wspólnych planów
m.in. budowy sieci ścieżek rowerowych.

www.gminazary.pl
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ŚWIETLICE WIEJSKIE

W miejscowości Lubomyśl na etapie odbiorów i uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie jest
obiekt „Centrum spotkań mieszkańców”. Obiekt ten to budynek o powierzchni 471,74 m2 i kubaturze 1651,09 m3,. Budowany w systemie tradycyjnym z dachem wielospadowym pokryty
dachówką ceramiczną z tarasem, schodami i pochylnią wyposażony w instalacje: elektryczną,
CO, wod – kan. i wentylacyjną. Teren przed budynkiem utwardzony kostka betonową. Łączny
koszt zadania realizowanego od 2019 r. to kwota około 2.950.000 zł.
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Trwają także prace związane z przebudową rozbudową i termomodernizacją budynku użyteczności publicznej przy świetlicy wiejskiej w Olbrachtowie. Zakres obejmuje między innymi przebudowę ścian wewnętrznych i stropów, dobudowę części socjalnej, nową instalację elektryczną,
nowe pokrycie dachowe na którym zostaną umieszczone będą panele fotowoltaiczne. Ponadto
budynek otrzyma nową stolarkę okienną i drzwiową oraz zostanie ocieplony. Wartość robót to
kwota 1.144.073,16 zł

W ramach Fundusz Sołeckiego przy boisku sportowym w Złotniku wykonano altanę rekreacyjną. Dodatkowo wykonano elewację budynku szatni sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu. Koszt wykonania to kwota 51.600 zł.
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Strategia Rozwoju Gminy
8.06 br. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Gminy Żary z/s w Bieniowie.
Żary odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące
opracowania nowej Strategii Rozwoju Gminy.
W spotkaniu wzięli udział Wójt Gminy Żary Leszek Mrozek, kierownicy wszystkich referatów
Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych
oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

Umowa na modernizację dróg gminnych podpisana
21 sierpnia br. w siedzibie Urzędu Gminy Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek podpisał umowę na
wykonanie zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Żary”.
Zadanie realizowało będzie Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Sp. Z O.O. z Jałowic. Zakres
prac obejmować będzie modernizację nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowościach: Kadłubia, Łaz, Olbrachtów, Sieniawa Żarska oraz Stawnik.
Łączna wartość zadania: 507.249,19 zł
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Umowa na doﬁnansowanie podpisana
W dniu 18 czerwca 2020r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim reprezentowanym przez Wicemarszałka Łukasza Poryckiego a Gminą Żary została podpisana umowa o doﬁnansowanie prac
przy zabytku „ Zabezpieczenie ruin pałacu we Włostowie – otoczenia ruin i wnętrza pałacu”.
Gmina Żary na realizację zadania otrzymała dotację w wysokości 30.000,00 zł.
Całkowity koszt wynosi 135.500,00 zł.
Po podpisaniu umowy, Wicemarszałek Łukasz Porycki wraz z Wójtem Gminy Żary udali się na
miejsce prowadzonych prac.

www.gminazary.pl
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Umowy z wykonawcami remontu i budowy dróg gminnych podpisane
W dniu 16.07.2020r. Wójt Gminy Żary Leszek
Mrożek oraz Skarbnik Gminy Żary Barbara
Karpowicz odbyli spotkanie z wykonawcami remontu i budowy dróg gminnych. W trakcie tej
wizyty zostały podpisane umowy z przedstawicielami dwóch ﬁrm, które zrealizują zadania
dotyczące remontu dróg w miejscowościach
Lubomyśl i Olbrachtów oraz budowy drogi
w Siodle. Łączna wartość inwestycji wyniesie 366.362,97 zł.

Podpisanie umowy o doﬁnansowanie budowy drogi powiatowej
w Złotniku
5 sierpnia br. w Urzędzie Gminy Żary, Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek podpisał ze Starostą Powiatu Żarskiego Józefem Radzionem umowę dotyczącą udzielenia pomocy ﬁnansowej w formie
dotacji celowej Powiatowi Żarskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi
powiatowej nr 1076F w m. Złotnik” . W spotkaniu uczestniczyły również Skarbnik Gminy Żary Barbara Karpowicz oraz Wicestarosta Powiatu Żarskiego Małgorzata Issel.
Kwota doﬁnansowania to 490 415,00 zł.
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Uroczyste przekazanie wozu strażackiego OSP Marszów
3 września 2020 r. odbyło się uroczyste przekazanie wozu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marszowie. Wzięli w nim udział Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek, Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Patryk
Maruszak oraz Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Zielonej Górze Ireneusz Madej.
Zakup pojazdu został zrealizowany w ramach Porozumienia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz Ministra Środowiska w ramach Ogólnopolskiego programu wsparcia służb
ratowniczych.
Wartość pojazdu to 810 tys. zł, z czego:
- NFOŚiGW/WFOŚiGW w Zielonej Górze – 263 000,00 zł
- dotacja MSWiA – 197 000,00 zł
- gmina Żary – 350 000,00 zł.
Jednostka OSP Marszów otrzymała samochód ratowniczo-gaśniczy zbudowany na podwoziu samochodu RENAULT D16 w wersji 4x4, napędzany silnikiem o mocy 285 KM. Jest to ostatnia, szósta jednostka w Gminie Żary, która na przestrzeni kilku lat została wyposażona w nowy pojazd.
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Dwór sołtysi w Złotniku uratowany!
Dwór sołtysi w Złotniku (gm. Żary) jest bardzo
mało znanym, ale niezwykle cennym zabytkiem na terenie historycznych Dolnych Łużyc.
Wzniesiony w roku 1534 obiekt, za wyjątkiem
niewielkich napraw prowadzonych w kolejnych stuleciach, przetrwał do naszych czasów
w praktycznie niezmienionym stanie.
Szczególnie cennymi elementami decydującymi o jego wartości są oryginalna więźba dachowa i drewniane stropy z XVI w. oraz ceramiczne pokrycie dachu, którego dachówki powstały
w okresie od XVI do XIX w. Ostatni remont-przełożenie dachu był przeprowadzony prawdopodobnie w 1722 r. z wykorzystaniem starszych,
zachowanych w dobrym stanie dachówek.
W kolejnych stuleciach na dachu dokonywano
jedynie miejscowych uzupełnień i tym samym
dwór sołtysi w Złotniku posiada obecnie od
strony północnej, prawdopodobnie najstarsze
oryginalne ceramiczne pokrycie dachu in situ
w województwie lubuskim.
Od końca II WŚ w budynku nie były prowadzone praktycznie żadne prace remontowe,
w związku z czym obiekt w roku 2013 zagrożony był katastrofą budowlaną. W ostatniej chwili nieformalna grupa miłośników zabytków, za
zgodą i wsparciem właściciela – gminy Żary –
i przy merytorycznym wsparciu ze strony Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przeprowadziła najpilniejsze prace zabez-
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pieczające i w ten sposób uratowała zabytek
od grożącej mu zagłady. Stan obiektu wciąż był
jednak zły, a zabezpieczenia miały charakter
jedynie prowizoryczny. Dzięki wsparciu ﬁnansowemu przyznanemu przez Niemiecko-Polską Fundację Ochrony Zabytków Kultury i rząd
federalny Niemiec w wysokości 100.000 zł,
dotację Lubuskiego Konserwatora Zabytków
w wysokości 25.000 zł, oraz dzięki środkom
własnym Gminy Żary (właściciela obiektu)
i Stowarzyszenia „Region Łużyce” (obecnego
użytkownika obiektu) na przełomie 2019/2020
udało się przeprowadzić fachowe prace konserwatorsko-budowlane przy więźbie dachowej, pokryciu dachowym i drewnianym stropie
nad parterem.
Szczególnym elementem wyróżniającym tę inwestycję na mapie naszego województwa był
sposób konserwacji dachu i stropu. W przeciwieństwie do wielu innych remontów polegających na wymianie poszycia dachowego na
nowe, w Złotniku zdecydowano się na całkowite zachowanie oryginalnej dachówki wraz
z minimalną ingerencją w konstrukcje więźby
dachowej i uzupełnienie stropu belkowego
z maksymalnym wykorzystaniem historycznego materiału. W ten sposób remont dworu
w Złotniku można uznać za wzorowy z punktu
widzenia maksymalnego zachowania substancji zabytkowej.
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Obecnie wykorzystując rusztowania postawione do prac przy dachu, prowadzone są jeszcze
prace przy punktowej naprawie elewacji dworu, gdyż już jesienią tego roku w ramach kolejnej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, Stowarzyszenie „Region Łużyce” planuje otwarcie
we wnętrzach zabytku muzeum dawnej ceramiki budowlanej i udostępnienie go do zwiedzania. Ponadto dzięki przyznanej dotacji
z budżetu Gminy Żary i środkom własnym Stowarzyszenia „Region Łużyce”, jeszcze w tym
roku zostanie zrealizowany kolejny etap prac
remontowo-konserwatorskich związanych
z zabezpieczeniem i uzupełnieniem stropu belkowego na I piętrze dworu.
Niemiecko-Polska Fundacja Ochrony Zabytków
Kultury z siedzibą w Görlitz od 13 lat wspiera
działania zmierzające do uratowania zabytków
ważnych dla społeczeństwa i kultury obu krajów. Na terenie województwa lubuskiego dotacjami Fundacji objęte zostały w poprzednich latach prace budowlane i konserwatorskie przy
tak znamienitych zabytkach jak kaplica grobu
bożego w Żaganiu, dawny kościół ewangelicki pw. Żłóbka Chrystusa we Wschowie czy też
kościoły w Klępsku i Paradyżu. Tym bardziej
cieszy nas fakt, że Fundacja doceniła znaczenie dworu sołtysiego w Złotniku jako zabytku
architektury świeckiej i wsparła jego ratowanie
środkami Republiki Federalnej Niemiec.
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Od dnia 1 stycznia 2021 r. wszyscy mieszkańcy Gminy Żary zobowiązani są do segregowania odpadów komunalnych zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żary.
W dniu 01.01.2021r. wejdzie w życie nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Żary uchwalony uchwałą nr XIX/217/20 Rady Gminy Żary z dnia 29 lipca 2020r.(Dz. Urz. Woj.
Lub. z 2020r. poz. 1918) , którego uchwalenie wymusiła zmiana przepisów ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1439 ze zm.).
Nowy Regulamin wprowadza obowiązek segregacji odpadów, zwiększa częstotliwość ich odbioru
oraz uzupełnia zapis dotyczący kompostowania odpadów biodegradowalnych w przydomowych
kompostownikach. W Regulaminie jest również mowa o rodzajach i minimalnych wielkościach pojemników, worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości oraz częstotliwości i sposobie pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości, terenów przeznaczonych do użytku publicznego. Określone zostały obowiązki

osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz wymagania, które należy spełniać w zakresie utrzymania tychże zwierząt na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, a także obszary podlegające
obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia.
Regulamin stanowi akt prawa miejscowego uwzględniający szczegółowe wymagania w zakresie
utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz
zasady oddawania wytworzonych przez mieszkańców gminy odpadów komunalnych. Dnia 28 lipca
2020 roku projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach.
Uchwała dostępna na stronie internetowej www.gminazary.pl - link https://bip.gminazary.pl/akty/38/1706/w_sprawie_regulaminu_utrzymania_czystosci_i_porzadku_na_terenie_Gminy_Zary/
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Powszechny Spis Rolny 2020

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r.,
na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w nim jest obowiązkowy.
Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym, dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju.
Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny
zastosowanych i kreowania nowych narzędzi
Wspólnej Polityki Rolnej.
Podstawowe cele Powszechnego Spisu
Rolnego:
- zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstw domowych, koniecznej dla realizacji
krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej
i społecznej na wsi;
- dostarczenie informacji niezbędnych do pla-
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nowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;
- analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na
przestrzeni ostatnich 10 lat;
- wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji
międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;
- aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do
pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.
Jakie pytania usłyszą rolnicy w trakcie spisu?
W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.:
- osoby kierującej gospodarstwem rolnym;
- położenia gospodarstwa na obszarach
o ograniczeniach naturalnych;
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- osobowości prawnej;
- typu własności użytków rolnych;
- produkcji ekologicznej;
- rodzaju użytkowanych gruntów;
- powierzchni zasiewów według upraw;
- powierzchni nawadnianej;
- zużycia nawozów mineralnych i organicznych;
- pogłowia zwierząt gospodarskich według
grup wiekowo-użytkowych;
- rodzaju budynków gospodarskich;
- liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie
rolnym;
- wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego
oraz pracowników najemnych.
(Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR
2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. poz. 1728).)
Kto podlega spisowi rolnemu?
Spis będzie prowadzony w gospodarstwach indywidualnych oraz w gospodarstwach rolnych
osób prawnych i jednostek organizacyjnych
niemających osobowości prawnej. W przypadku gospodarstw rolnych osób ﬁzycznych
(gospodarstwa indywidualne) spisem rolnym
zostaną objęte wszystkie gospodarstwa rolne
o powierzchni 1 ha użytków rolnych i więcej,
a także gospodarstwa o powierzchni poniżej
1 ha użytków rolnych prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o
następującej skali:
0,5 ha – dla plantacji drzew owocowych;
0,5 ha – dla krzewów owocowych;
0,5 ha – dla warzyw gruntowych;
0,5 ha – dla truskawek gruntowych;
0,5 ha – dla chmielu;
0,3 ha – dla szkółek sadowniczych;
0,3 ha – dla szkółek ozdobnych;
0,1 ha – dla tytoniu;
5 sztuk – dla bydła ogółem;
20 sztuk– dla świń ogółem;

5 sztuk – dla loch;
20 sztuk – dla owiec ogółem;
20 sztuk – dla kóz ogółem;
100 sztuk – dla drobiu ogółem;
10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzymywanych
w warunkach fermowych.
Ogrody działkowe nie spełniają powyższych
kryteriów, więc nie będą objęte spisem rolnym.
W jakiej formie zostanie przeprowadzony
spis rolny?
Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego będzie samo spis internetowy – każdy
rolnik będzie mógł dokonać spisu we własnym
domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.
Uzupełniającą metodą udziału w spisie będzie
wywiad telefoniczny (przeprowadzany przez
rachmistrza telefonicznego) oraz wywiad bezpośredni (przeprowadzany przez rachmistrza
terenowego, który odwiedzi gospodarstwo
rolne pod warunkiem, że pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna w kraju). Rolnicy nie posiadający w domu dostępu do Internetu będą
mieli zapewniony dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu w lokalu gminnego biura
spisowego.
Bezpieczeństwo danych:
Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez
GUS badania statystyczne, realizowane są
z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki
teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury
w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez
statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji. Osoby wykonujące prace
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spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem
do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie
tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego
komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że
będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie
z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”
Dane pozyskane podczas spisów mogą być
wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.
Udostępnianie lub wykorzystywanie danych
uzyskanych w spisach dla innych niż podane
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celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.
Kontakt:
Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne
są na stronie internetowej: http://spisrolny.
gov.pl/
http://gminazary.pl/PL/3293/Spis_Rolny_2020-2021/
Prosimy wszystkich rolników o przekazywanie informacji o spisie rolnym.
Do pobrania:
Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym
spisie rolnym w 2020 r.
Tekst aktu:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.
xsp?id=WDU20190001728
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UWAGA MIESZKAŃCY GMINY ŻARY (WIEJSKIEJ) !!!
Wnioski na świadczenie wychowawcze 500+
składamy dopiero w przyszłym roku tj. 2021r.
(od lutego 2021r. w formie elektronicznej, papierowo od 1 kwietnia 2021r.). Obecnie wnioski składają tylko rodziny, którym rodzi się
dziecko, bądź które nie pobierają świadczenia.
Wnioski na „Dobry Start” składamy od 1 lip- 30.09.2021r. Dochód do zasiłków rodzinnych
ca 2020r. drogą elektroniczną, od 1 sierpnia za 2019 rok ze zmianami.
2020r. w formie papierowej. Wnioski można
Wszystkie wnioski w formie elektronicznej
składać do 30 listopada 2020r.
przesyłamy za pomocą bankowości elektroWnioski na zasiłek rodzinny wydawanie nicznej na GOPS Żary Al. Jana Pawła II 6.
i przyjmowanie wniosków od 01.08.2020r. na
okres zasiłkowy trwający od 01.11.2020r. do Natomiast wszystkie wnioski w formie papie31.10.2021r. Dochód do zasiłków rodzinnych rowej należy składać w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Żarach pokój 304, III pięza 2019 rok ze zmianami.
tro od poniedziałku do piątku.
Wnioski na fundusz alimentacyjny wydawanie Informujemy, że osoby składające wnioski
i przyjmowanie wniosków od 01.08.2020r. na osobiście w formie papierowej w Urzędzie pookres zasiłkowy trwający od 01.10.2020r. do winny posiadać maseczkę oraz długopis.

WYPŁATY GOTÓWKOWE W GOPS W ŻARACH
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach informuje, że od miesiąca czerwca
2020r. kasa GOPS w Żarach jest czynna raz w miesiącu w każdą ostatnią środę miesiąca w godzinach od 7:30 do 11:15.
Pieniądze są wypłacane w kasie Urzędu Gminy na parterze budynku. W miesiącu grudniu kasa
będzie czynna wcześniej . Poniżej terminy wypłat gotówkowych dla wszystkich świadczeń wypłacanych przez OPS do końca roku: 30.09.2020r, 28.10.2020, 25.11.2020, 16.12.2020 r.

KWARTALNIK WYDAWANY PRZEZ WÓJTA GMINY ŻARY
ZDJĘCIA I INFORMACJE NADESŁANE ORAZ PRZYGOTOWYWANE
PRZEZ PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY
DRUK: Drukarnia Chroma, SKŁAD: PEKOgraf
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

www.gminazary.pl

39

40

www.gminazary.pl

