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Pan Kazimierz Zielonka ma już 100 lat!

W Złotniku obchodzono niezwykły jubileusz. To setne urodziny pana Kazimierza Zielonki. Z życzeniami do szanownego jubilata
przybyli Wójt Gminy Żary z przedstawicielami urzędu.
Niecodziennie, a nawet nie co roku obchodzimy w Gminie Żary tak okrągły jubileusz. Taki
dzień w każdym z nas przywołuje reﬂeksje nad
wartościami jakie nasi seniorzy wnoszą w życie lokalnych społeczności. 25 stycznia z wizytą
pełną serdeczności i prezentów do Pana Kazimierza przyjechali Wójt Leszek Mrożek, oraz
pracownicy Urzędu Gminy. Gospodarz gminy
wręczył dostojnemu jubilatowi List Gratulacyjny i złożył życzenia dalszych długich lat w zdro-

wiu, spokoju, szczęściu i radości oraz nieustającej pogody ducha w otoczeniu najbliższych.
Przekazał również Listy okolicznościowe od
Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego oraz Wojewody Lubuskiego Pana
Władysława Dajczaka.
Pan Kazimierz urodził się w Nowym Sołońcu.
Tam też spędził dzieciństwo. Jako 16-latek został wcielony do rumuńskiej armii. Podczas
walk został ranny. Życie uratował mu jeden
z towarzyszy broni, zabierając go z pola walki.
Moździerz niemal zmiażdżył mu nogę, do tego
stopnia, że podczas pobytu w szpitalu, chciano mu ją amputować. – Leżał w nim przez rok.
Rana długo się goiła, ale jeden z lekarzy zasugerował, że lepiej będzie, jeśli nie zgodzi się na
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amputację, dzięki niemu do dziś ma własną
kończynę, choć do końca nie jest sprawna. –
opowiada Anna, córka Pana Kazimierza
Kazimierz Zielonka przyjechał z rodziną do
Polski w 1947 roku. Najpierw przez pół roku
Zielonkowie mieszkali w Parowej, potem postanowili przenieść się do Złotnika, gdzie zajęli
jeden z wolnych domów. Mieszkają w nim do
dziś.
Tu, jako 27 latek ożenił się. Razem z żoną Marią dochowali się syna i trzech córek. Ciężka
praca na roli zahartowała obojga i pomogła
przezwyciężyć życiowe trudności. Mimo chorej
nogi Pan Kazimierz ciężko pracował, jak każdy
zdrowy mężczyzna, by utrzymać rodzinę. Doczekał się 3 pokoleń rodu. Ma 11 wnucząt i 14
prawnucząt.

Przez swoje okrągłe sto lat, wypełnione codziennymi radościami ale i smutkami, ciężką
pracą, troską o dobro rodziny i innych ludzi,
był świadkiem wydarzeń, które kształtowały kolejne pokolenia Polaków. Swoją życiową
mądrością dzielił się z najbliższymi i lokalną
społecznością. Dziś mimo skończonych stu lat
wciąż cieszy się dobrym zdrowiem jest w pełni sprawny, mieszka z rodziną w swoim domu
w Złotniku.
– Zawsze był osobą bardzo życzliwą, gdy trzeba było pomagał też innym w sąsiedztwie. Szanował rodzinę, uczył swoje dzieci i wnuki, dbał
o nas. Przy tym wszystkim trzymał dyscyplinę
i był niezwykle wymagający, również od siebie.
Pielęgnował tradycje przodków, często jeździł
na Bukowinę. Nas też tam zabierał – podkreślali najbliżsi jubilata, którzy pamiętają jeszcze
jak czasem rodzice rozmawiali w domu po rumuńsku.
To umiłowanie Bukowiny Pan Kazimierz zaszczepił w dzieciach i wnukach. Wnuczka Justyna występowała w zespole górali czadeckich
„Dolina Nowego Sołońca”.
Pan Kazimierz jest osobą bardzo lubianą i cenioną przez wszystkich we wsi. Wszyscy pamiętają , jak niewielkim ciągnikiem jeździł nawet do sklepu. Nie bał się wyzwań. Tę cechę
przekazał też dzieciom. Jego córka Anna jako
pierwsza kobieta w Złotniku zdała egzamin na
prawo jazdy i wciąż jest czynnym kierowcą.
By uwiecznić to niecodzienne spotkanie z wyjątkowym człowiekiem wykonano pamiątkowe
zdjęcia, a wszyscy zgromadzeni goście życzyli
Panu Kazimierzowi kolejnego stulecia w zdrowiu.

15 marca 2021 roku setne urodziny obchodziła również Władysława Witkowska z Drożkowa.
Wójt Leszek Mrożek z okazji tak pięknego jubileuszu przekazał na ręce Jubilatki moc życzeń
na kolejne lata.
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Nasze „Złote Pary”
Wzajemny kompromis, szacunek, namiętność i przede wszystkim miłość, która pomaga przetrwać najtrudniejsze chwile – oto
recepty par z Gminy Żary, które w zeszłym
roku obchodziły Złote Gody.
Ze względu na pandemię, nie odbyła się w żarskiej Lunie coroczna uroczystość wręczenia
medali za długoletnie pożycie. Wójt Gminy
Leszek Mrożek postanowił odwiedzić „swoje” 12 pary, przekazać medale i legitymacje
w imieniu Prezydenta RP, a we własnym gratulacje, życzenia i podarki. Wszyscy przyjęli wójta
bardzo ciepło, choć z zachowaniem pełnego
reżimu sanitarnego.
Henryk i Danuta Szymańscy z Grabika w pytaniu
o przepis na szczęśliwy związek, podają wzajemny kompromis, choć jak dodaje pani Danuta, zawsze radziła mężowi słuchać swoich rad.
- I dobrze na tym wyszliśmy - śmiała się odbierając medal.
Alicja i Aleksander Wójcik z Grabika bez ogródek
mówią, że w życiu oprócz radości zdarzają się

i burze i gorsze dni, ale gwarancją związku zawsze była miłość i namiętność.
Maria i Zdzisław Stadler przyjęli Leszka Mrożka, gospodarza gminy oraz Leszka Kasprowa, przewodniczącego rady gminy, kawą
parzoną w ﬁliżankach, które ponad pół wieku temu małżonkowie otrzymali w prezencie ślubnym. Na stole był też obrus - także prezent ślubny. Oboje cieszą się wciąż
pogodą ducha, dobrym zdrowiem które zawdzięczają codziennym spacerom z kijami
i jazdą na rowerze.
- Ruszamy się by nie „zardzewieć”- śmieją się.
Jana i Elżbietę Bukowskich odwiedziła wraz
z wójtem radna i sołtys Kadłubii Elwira Wentlant.
- Podziwiam i gratuluję wszystkim parom, które razem przeżyły 51 lat - podkreślał Wójt Gminy Żary, Leszek Mrożek – życząc jednocześnie
wszystkim małżonkom, aby nadal wspierali
się w zdrowiu i chorobie, i jeszcze przez długie
lata mogli cieszyć się każdą wspólnie przeżytą
chwilą.

Jan i Elżbieta Bukowscy
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Alicja i Aleksander Wójcik

Jadwiga i Zbigniew Marcinkowscy

Barbara i Eugeniusz Bandura

Janina i Tadeusz Szymańscy

Danuta i Henryk Szymańscy

Józefa i Ryszard Janiak
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Stanisława i Mirosław Łuczyńscy

Krzysztof Sielski

Uhonorowane pary to Państwo:
• Danuta i Henryk Szymańscy z Grabika
• Janina i Tadeusz Szymańscy z Grabika
• Elżbieta i Jan Bukowscy z Kadłubii
• Barbara i Eugeniusz Bandura z Marszowa
• Jadwiga i Zbigniew Marcinkowscy z Sieniawy Żarskiej
• Józefa i Ryszard Janiak z Lubomyśla
• Stanisława i Mirosław Łuczyńscy z Mirostowic Dolnych
• Maria i Zdzisław Stadler z Siodła
• Alicja i Aleksander Wójcik z Grabika
• Krzysztof Sielski i jego zmarła niedawno
żona Irena z Mirostowic Dolnych
• Teresa i Zbigniew Kowalczewscy z Bieniowa
• Alina Kamińska i jej niedawno zmarły
mąż Jan z Lubanic
Państwo Teresa i Zbigniew Kowalczewscy z Bieniowa z uwagi na stan zdrowia oraz Pani Alina
Kamińska z Lubanic (której mąż Jan zmarł) przełożyli wizyty Wójta na późniejszy termin.

Maria i Zdzisław Stadler
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30 lat minęło… Tak, tak, właśnie obchodziliśmy 30-lecie
samorządu terytorialnego.

Z tej okazji Zarząd Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego postanowił przyznać medale
wyróżniającym się mieszkańcom gmin za zasługi na rzecz lokalnego. W czwartek, 4 marca,
Leszek Mrożek, Wójt Gminy Żary dokonał uroczystego wręczenia odznaczeń, ale i prezentów
ufundowanych przez Gminę. Otrzymali je trzej
radni z najdłuższym stażem w samorządzie,
ale i dwaj społecznicy rozsławiający gminę nie
tylko w kraju, ale i za granicą.
- Cieszę się i jestem dumy, że mamy takich ludzi, cieszących się zaufaniem społecznym, ale
i znanych z pracy na rzecz swoich lokalnych
społeczności - mówił Wójt Gminy, Leszek Mrożek podczas wręczania medali. - Mamy jeszcze
wielu mieszkańców, których również będę się
starał wyróżnić przy następnych jubileuszach.
Listę nagrodzonych otwiera Jan Gajda z Olbrachtowa. W radzie gminy zasiada nieprzerwanie od 1990 r., a od 1995 r. wciąż jest sołtysem wsi. Nic dziwnego, że pytany jest o to, jak
długo pełni mandat radnego, odpowiada: „od
zawsze”. Pan Jan znany jest ze swej aktywności, ale i skuteczności niemal w każdej sprawie
dotyczącej mieszkańców gminy.
Równie długim stażem w samorządzie może
pochwalić się Marian Peszek z Mirostowic
Górnych. Radnym był od 1990 roku, a przez
kilka kadencji kierował też pracami rady jako
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jej przewodniczący. W sumie 26 lat.
Medalem doceniony został też Stanisław Perczyński z Surowej, który rolę gospodarza wsi
pełni od 1990 roku z niewielką przerwą w latach 2007- 2011. Pasją Pana Stanisława od lat
jest hodowla koni. Jego zaprzęgi są atrakcją
wielu imprez nie tylko w regionie, ale i na terenie kraju.
Wiktora Bryjaka ze Złotnika nikomu chyba
przedstawiać nie trzeba. Od 1984 r. jest kierownikiem zespołu Górali Czadeckich „Dolina
Nowego Sołońca”, który występuje niemal na
wszystkich festiwalach kultury ludowej z licznymi sukcesami w Polsce i za granicą. Zespół
liczący 40 osób, ubarwia swymi występami lokalne imprezy i uroczystości.
Kolejnym zasłużonym dla samorządu jest Henryk Domaradzki z Bieniowa. Z jego inicjatywy
w 2009 r. powstała w Bieniowie Izba Dziedzictwa Kulturowego oraz ścieżka Dolina Szyszyny.
Zgromadzone w niej eksponaty mają nie tylko wartość historyczną, ale i emocjonalną, bo
związane są z przeszłością mieszkańców wsi,
osiadłych w niej po II wojnie światowej. Pan
Henryk jest też miłośnikiem ekologii natury,
ma też talent rzeźbiarski.
Jeszcze raz dziękujemy za długie lata działalności na rzecz naszej Gminy, gratulujemy wytrwałości i życzymy dalszych sukcesów.
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Jan Gajda

Henryk Domaradzki

Wiktor Bryjak

Stanisław Perczyński
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Oto nasi mistrzowie recytacji!
Zuzanna Wacowska z Mirostowic Dolnych
już 9 kwietnia będzie reprezentowała Gminę Żary w wojewódzkich eliminacjach Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego w Żaganiu.
Zuzia była jednym z 10 laureatów Gminnych
Eliminacji Konkursu Recytatorskiego, odbywającego się 24 lutego w świetlicy w Mirostowicach Dolnych. Siedmiu mistrzów słowa
otrzymało wyróżnienia.
Do wszystkich nagrodzonych na uroczystym
podsumowaniu konkursu, które odbyło się
4 marca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy,
popłynęły z ust Wójta Leszka Mrożka, gratulacje i słowa uznania. No i nagrody… Oprócz
słodkości i książek, na etapie eliminacji traﬁonym upominkiem okazały się karty prezentowe do Empiku dla laureatów i wyróżnionych
recytatorów.
Ich listę rozpoczyna Zuzanna Wacowska,
która będzie reprezentować Gminę na konkursie wojewódzkim. Tuż za nią była Natalia
Wacowska, Aleksandra Żurawska, Michał
Kuros. Tytuły laureatów przypadły też Gabrieli Komorskiej i Karolinie Dąbrowskiej.
Najmłodszymi laureatami zostali: Mateusz
Fiedziuk, Piotr Plichta, Dawid Surwiło oraz
Jan Paliwoda. Wyróżnienia otrzymali: Jakub
Chaszczewski, Alan Jasiński, Gabriela Kuros, Karolina Winecka, Nikola Korona, Hanna Pietrowiak oraz Fabiana Tomaszewska.
W konkursie gminnym, który był jednym
z pierwszych etapów Lubuskiego Konkursu
Recytatorskiego, organizowanego przez Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej
Górze, zmagało się „ze słowem” 38 uczestników w trzech grupach wiekowych. Wszyscy przeszli wcześniej przez eliminacyjne sito
w swoich szkołach. W jury zasiadali Ewa Kusion
i Waldemar Dybalski. Oboje są doświadczonymi animatorami kultury. Głównym kryterium
oceny był dobór repertuaru, emocje towarzy-

10

szące recytacji, no i radzenie sobie uczestników
z tremą. A było czego posłuchać. Były wykonania, których chciałoby się słuchać w nieskończoność, a ułańska fantazja mistrzów słowa
dosłownie wbijała w przysłowiową podłogę.
Część prezentowała klasyki, ale był i repertuar
nieco luźniejszy, nieznanych autorów. Widać,
a właściwie słychać było, że wszyscy świetnie
bawili się „słowem”. Wszystkim nagrodzonym
gratulujemy i trzymamy kciuki za naszą laureatkę w etapie wojewódzkim.
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Odszedł na wieczną służbę
Na zawsze będziesz w naszej pamięci! Mistrzu! 13 marca odszedł na wieczną służbę
druh Zygmunt Strzelczak ze Złotnika.
Miał 92 lata, a większość swego życia, bo aż 64
lata poświęcił działalności w Ochotniczych Strażach Pożarnych w Gminie Żary. Właściwie działał
w niej do końca. Zapamiętamy go jako jednego
z najstarszych strażaków województwa lubuskiego. Pełnił między innymi funkcję Przewodniczącego Komisji rewizyjnej, w Zarządzie Gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
w Żarach. Został odznaczony srebrnym i złotym
krzyżem za dzielność, Krzyżem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Medalem Honorowym
Bolesława Chomicza, Medalem Honorowym Józefa Tuliszkowskiego, Odznaką Honorową Za Zasługi dla województwa Zielonogórskiego, Złotym
Medalem za zasługi dla pożarnictwa.
- Był szanowanym społecznikiem i wzorem dla
młodszych mieszkańców nie tylko Złotnika, ale
całej gminy. - podkreśla Leszek Mrożek, Wójt
Gminy Żary. - Dzielił się z nimi swoją wiedzą
i umiejętnościami. Wychował pokolenia ochotników. Dla nas wszystkich to ogromna strata.
W imieniu swoim i pracowników Urzędu Gminy
Żary, składam najszczersze kondolencje i wyrazy
głębokiego współczucia rodzinie i bliskim druha
Zygmunta Strzelczaka.
- Przez lata swojej działalności w OSP druh Zygmunt brał bardzo aktywny udział w życiu swojej
rodzimej jednostki w Złotniku, oraz Gminy Żary –
czytamy na stronie OSP Złotnik.- Między innymi
z jego inicjatywy, w czynie społecznym w 1988r.
została tam wybudowana świetlica pod nazwą
Dom Strażaka, wraz z remizą OSP, pełnym zapleczem socjalnym. Dzięki założeniu komitetu,
w którym działał Z. Strzelczak, w Złotniku wybudowano Szkołę Podstawową.
W 1947r. pomagał zakładać Ochotniczą Straż Pożarna w Bieniowie. W 1957 r. był współzałożycielem Ochotniczej Straży pożarnej w Złotniku, oraz
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pierwszym kierowcą. Mieszkańcy gminy doskonale pamiętają, że jeszcze do niedawna siadał za
kółko samochodu strażackiego i jeździł do akcji
gaśniczych. Ale był też tak zwyczajnie, po ludzku
- dobrym człowiekiem.
Oprócz służbie społeczeństwu w szeregach OSP
miał też inną pasję. Od 16 roku życia uczył się
kowalstwa, w 1952 r. uzyskał tytuł Mistrza kowalstwa. Dwa lata później założył w Złotniku własną
kuźnię. Przez lata nauczył kowalskiego fachu
praktykujących u niego setki młodych ludzi. Pan
Zygmunt był ostatnim kowalem w regionie.
- Mistrzu dziękujemy Ci za Twoje dobre serce,
życzliwość, dobroć i ogrom pracy. Nie wyobrażamy sobie naszych strażackich zebrań i zawodów
bez Ciebie podkreślają ochotnicy z OSP Złotnik.
- Na zawsze będziesz w naszej pamięci.
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INWESTYCJE
Nie zwalniamy z inwestycjami
Na budowę i modernizację dróg oraz chodników
przeznaczymy w tym roku ponad 3 mln zł.
Nowe drogi powstaną w Mirostowicach Górnych, Grabiku, Sieniawie Żarskiej, Olbrachtowie i Drozdowie. Nawierzchnie dróg poprawimy: w Bieniowie, Łukawach, Olbrachtowie,
Złotniku, Mirostowicach Dolnych.
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy Żary w tym roku wyniesie 2.332.167 zł.
Będzie to jedna z większych tegorocznych inwestycji.

W tym roku również „łapiemy deszcz”
Deszczówka to nieodpłatne źródło wody,
dzięki któremu możemy żyć oszczędniej
i bardziej ekologicznie.
Zachowując naturalny obieg wody w przyrodzie,
wpływamy pozytywnie na bioróżnorodność, ale
i przeciwdziałanie skutkom suszy, która ostatnimi laty tak daje się nam we znaki. Umiejętne
wykorzystanie deszczówki to też walory ekonomiczne.
W lipcu zeszłego roku uruchomiliśmy program
„Gmina Żary łapie deszcz”. Mieszkańcy mogli starać się o doﬁnansowanie na montaż zbiorników
na deszczówkę. Pozwoliło to łapaną ten sposób
wodę wykorzystać do podlewania ogrodów,
trawników, a mieszkańcom oszczędzać na wykorzystywaniu jej poboru z gminnego wodociągu.

Najczęściej wybieraną instalacją do zatrzymywania deszczu okazały się pojemniki naziemne.
W 2020 roku do 30 września wpłynęło do Urzędu Gminy Żary 51 wniosków na doﬁnansowanie.
Podpisano 49 umów, tym samym wyczerpując
budżet ubiegłorocznej edycji programu. Tylko
dwa wnioski nie zostały zakwaliﬁkowane ze
względu na braki formalne. Łączna kwota przyznanych dotacji wyniosła 42.226,30 zł.
Zachęcamy do udziału w programie również
w tym roku.
Na doﬁnansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków, zakupu zbiorników na wody
opadowe oraz do wymiany źródeł ciepła w tegorocznym budżecie Gminy Żary zarezerwowano 460 tys. zł.
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Ruszamy z adaptacją budynku przy świetlicy wiejskiej
na Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Miłowicach!
W grudniu Gmina Żary otrzymała 800 tysięcy
złotych na stworzenie tam Centrum Kulturalno-Edukacyjnego. Właśnie tworzona jest dokumentacja na zmianę sposobu użytkowania
części mieszkalnej budynku. Drugą część zajmuje świetlica wiejska.
Złożony przez Gminę Żary wniosek o doﬁnansowanie na adaptację części budynku zyskał
pozytywną ocenę już w pierwszym naborze
konkursu.
Środki, jakie Gmina otrzymała z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych będą wykorzystane na stworzenie Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w Miłowicach. Adaptacja obejmie
część budynku, którą gmina odkupiła od prywatnego właściciela.
- Dostosowanie go do potrzeb Centrum będzie
wymagało sporych nakładów ﬁnansowych, dlatego pieniądze uzyskane z doﬁnansowania bardzo
się nam przydadzą - akcentuje Leszek Mrożek,
wójt Gminy Żary. - Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Realizacja zadania rozłożona jest na lata 20212022.

Podjazd dla niepełnosprawnych przy wejściu do Urzędu Gminy!
Już niebawem osoby na wózkach inwalidzkich samodzielnie będą mogły załatwić urzędowe sprawy. Urząd szykuje się do ogłoszenia przetargu na
budowę podjazdu dla niepełnosprawnych. Na
razie tworzona jest dokumentacja techniczna na
inwestycję. Rampa ma być skonstruowana tak,
by osoby na wózkach inwalidzkich bez problemu
mogły wjechać do środka. Podjazd przyda się też
mamom, które z wózkami dziecięcymi zechcą załatwić jakąś sprawę. Jest to wspólna inwestycja
ze Starostwem Powiatowym w Żarach.
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INWESTYCJE
Oszczędniej, cieplej no i ładniej
Termomodernizacja czeka w tym roku budynek świetlicy i biblioteki w Mirostowicach Dolnych.
W zeszłym roku w obiekcie wykonano roboty zabezpieczające budynek przed pękaniem, oczyszczono i udrożniono kanalizację deszczową.

Wodomierze radiowe. Wygoda dla zarządcy, korzyść dla właściciela
Poprawa jakości usług zbiorowego zaopa- od Państwa o ilości zużytej wody, a tym samym
trzenia w wodę to dla nas priorytet. Dla- ograniczy możliwość bezpośredniego kontaktego też w wielu miejscowościach gminy tu w dobie panującej jeszcze pandemii.
instalujemy wodomierze z nakładkami do
zdalnych odczytów drogą radiową.
W ubiegłym roku takie urządzenia zamontowano w Drożkowie, Lubanicach, Łukawach
i Surowej. W tym roku montażem będę objęte:
Złotnik, Lubomyśl i Kadłubia. Dzięki takiemu
rozwiązaniu okresowe odczyty wodomierzy
będą przeprowadzane sprawniej i nie będą
wymagać Państwa obecności w domu.
Drogą radiową otrzymywać będziemy również inne dane dotyczące pracy wodomierza,
np. takie jak: powiadomienia o ewentualnych
wyciekach na instalacjach, wzmożonych okresach poboru wody oraz próbach ingerencji
w działanie urządzenia.
Mamy nadzieję, że nowy sposób dokonywania
odczytów usprawni sposób zbierania danych

www.gminazary.pl
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PŁAĆ PODATEK
W SWOJEJ GMINIE
Nasze podatki zasilają gminny budżet – zapewniają radni z wójtem na czele. A Twoje?
Do udziału w akcji PŁAĆ PODATEK W SWOJEJ GMINIE zachęcamy przede wszystkim nowych
mieszkańców Gminy Żary. Składasz PIT? Koniecznie wpisz miejscowość, w której mieszkasz!
Tylko wtedy będziesz mieć wpływ na rozwój swojej małej ojczyzny.
Nieważne gdzie jesteś zameldowany, ważne gdzie faktycznie mieszkasz. Wpisując w formularzu
PIT np. Lubomyśl, pieniądze z twojego podatku pozwolą zwiększyć pulę środków na gminne
inwestycje i napędzą jej rozwój. A do Ciebie wrócą w postaci budowanych dróg, chodników, placów zabaw, obiektów sportowych, czy remontów szkół na terenie Gminy Żary.
W ciągu ostatniego roku podatek dochodowy (PIT) W Gminie Żary rozliczyło 72 procent
mieszkańców. Daje to nieco ponad 12 milionów złotych.

- Gdyby miejsce zamieszkania w zeznaniu PIT wskazało 100 proc. mieszkańców, dochód z podatku
wzrósłby do 16 mln 677 tys. zł - straciliśmy przez to 4 mln 587 tys. zł. Za brakujące 28 proc. Moglibyśmy wybudować np. 5 km ścieżek rowerowych, 3 km nowych chodników, postawić 25 nowych lamp
w naszych miejscowościach, dwie nowe siłownie pod chmurką, 10 dodatkowych miejsc parkingowych, czy też zorganizować sześć różnych wydarzeń lokalnych. Mam nadzieję, że liczby przekonają mieszkańców. Zresztą już teraz rośnie liczba osób, które w PIT podają miejsce zamieszkania.
I chwała im za to!
Leszek Mrożek, Wójt Gminy Żary

- Ludzie nie zdają sobie sprawy, ile przez to tracimy. To są realne pieniądze, które moglibyśmy przeznaczyć na najpotrzebniejsze inwestycje.
Jan Gajda, Radny Gminy i Sołtys Olbrachtowa

- Dla kogoś, kto składa PIT w Urzędzie Skarbowym, zaznaczenie miejsca zamieszkania to drobiazg.
Dla ﬁnansów gminy to wielka rzecz. Tu liczy się każda złotówka. Bo ziarnko do ziarnka…
Elwira Wentlant, Radna Gminy i Sołtys Kadłubii

www.gminazary.pl
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Rekrutacja do placówek wychowania przedszkolnego
Pierwszy etap rekrutacji do placówek wychowania przedszkolnego za nami. W najbliższych
dniach, w poszczególnych placówkach, pojawią
się wykazy dzieci zakwaliﬁkowanych i niezakwaliﬁkowanych, przypominamy o konieczności
potwierdzenia woli zapisu dziecka. Zapraszamy
także do śledzenia informacji na gminnej stro- będzie się rekrutacja uzupełniająca - informacja
nie internetowej o wykazie placówek, gdzie od- taka pojawi się na stronie do 16 kwietnia.

Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej
30 marca 2021 roku kończy się zgłaszanie dzieci do klas I zamieszkałych w obwodzie szkoły. Do
14 kwietnia na stronie internetowej gminy pojawi się informacja o wykazie szkół, gdzie odbędzie
się rekrutacja. Zapraszamy do śledzenia informacji na stronie gminy oraz poszczególnych szkół,
a w razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Informacja dla Seniorów Gminy Żary 65+
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy w Żarach
informuje, że w ślad ubiegłych lat istnieje możliwość uzyskania Gminnej Karty Seniora. Posiadacz
Karty może skorzystać z wielu przywilejów:
- bezpłatnego korzystania z Basenu Wodnik w Żarach - 4 godziny w ciągu 1 miesiąca,
- bezpłatnej rehabilitacji leczniczej w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Programu polityki
zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej dla
mieszkańców Gminy Żary w wieku powyżej 65 r.ż.
Kto może skorzystać:
- seniorzy zameldowani na terenie gminy Żary,
- wiek powyżej 65 r.ż.,
- posiadanie karty Seniora Gminy Żary,
- rozpoznanie choroby przewlekłej lub zapalnej
układu ruchu, urazu lub choroby obwodowego
układu nerwowego,
- skierowanie na rehabilitację leczniczą od lekarza POZ lub lekarza specjalisty, określające rodzaj
i liczbę zalecanych pacjentowi zabiegów ﬁzjoterapeutycznych;
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Ograniczenia:
- korzystanie ze świadczeń rehabilitacji leczniczej
ﬁnansowanych w ramach Programu w poprzednim roku jego realizacji - raz w roku (oświadczenie
uczestnika),
- korzystanie ze świadczeń rehabilitacji leczniczej
ﬁnansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS, lub PFRON
z powodu ww. jednostek chorobowych w okresie
6 miesięcy przed zgłoszeniem się do programu
(oświadczenie uczestnika).
- bezpłatnych szczepień przeciwko grypie realizowanych w ramach programu polityki zdrowotnej
pn: „Program szczepień proﬁlaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Żary w wieku 65
lat i więcej na lata 2021-2025. od III kwartału 2021”.
Co należy zrobić aby kartę Senior 65+ uzyskać:
Zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach pok. 304 III piętro Urzędu Gminy
Żary, złożyć wniosek, odebrać Kartę.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu 68 4786294.
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Mandat za brak numeru na domu - WAŻNA INFORMACJA
Brak tabliczki z numerem domu może się
wydać rzeczą banalną. Mało kto wie, że
grozi za to mandat. Warto jednak zadbać
o oznaczenie swojego domu lub mieszkania,
dla własnego bezpieczeństwa. Numeracja
budynków ułatwi szybkie dotarcie do nas
karetki pogotowia czy straży pożarnej.
W naszym kraju pierwsze rozporządzenie nakazujące oznakowanie nieruchomości numerem datuje się na 24 października 1934 roku.
Oznaczenie budynku numerem porządkowym
zwanym także policyjnym jest obowiązkiem
spoczywającym na jego właścicielu, administratorze lub dozorcy. Przepisy mówią, że na
każdym bloku, kamienicy czy domu jednorodzinnym, taki numer musi się znajdować.
Oznaczenie budynku to obowiązek właściciela,
administratora lub dozorcy. Nie musi to być
tabliczka – numer może być po prostu namalowany na furtce czy ścianie budynku. Ważne,
aby był widoczny. Na jego umieszczenie mamy

30 dni, a wniosek składamy do Urzędu Gminy.
Za brak numeru grozi nam mandat w wysokości do 250 zł.
O właściwe oznakowanie swojego domu warto
zadbać nie tylko po to, aby uniknąć mandatu,
ale też po to, by łatwo mógł do nas traﬁć listonosz, kurier czy dostarczyciel pizzy.

Geodeci sprawdzą twoją działkę. Przeczytaj, to ważne!
Mieszkasz w Mirostowicach Dolnych, Stawniku, Łazie, Złotniku, Lubomyślu czy Bieniowie? Ta informacja dotyczy właśnie Ciebie.
Na zarządzenie Starosty Żarskiego pod koniec
kwietnia w wymienionych miejscowościach
gminy Żary oraz sąsiadujących ze Złotnikiem i
Mirostowicami Dolnymi rozpocznie się aktualizacja ewidencji gruntów i budynków. To jeden
z najważniejszych rejestrów publicznych, przekładający się m.in. na wysokość podatków płaconych przez mieszkańców, zmianą numeracji
budynków, wykreśleniem bądź ujawnieniem
obiektów czy lokali. Warto więc wszystko to
sprawdzić. Mieszkańcy nie poniosą z tego tytułu żadnych opłat.
Na terenie naszej gminy modernizacja będzie

dotyczyła nieruchomości w Bieniowie, Lubomyślu, Złotniku, Łazie, Stawniku oraz w Mirostowicach Dolnych oraz sąsiadującymi ze Złotnikiem i Mirostowicami Dolnymi
Wykonawcą zadania będzie ﬁrma Gispro Sp.
z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Firlika 19.
Dlatego też właściciele nieruchomości w wymienionych miejscowościach gminy albo już
otrzymali, albo dostaną zawiadomienia w tej
sprawie. Może się to wiązać z koniecznością
wpuszczenia geodetów na teren nieruchomości. Konsultacje odbędą się w dniach: 27-29
kwietnia w świetlicach w Złotniku i Mirostowicach Dolnych od godz. 8.00.
Więcej informacji uzyskasz pod numerem telefonu 91 444 06 56.
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SZCZEPIENIA DLA SENIORÓW! JAK SIĘ MOŻNA ZAREJESTROWAĆ?
1. Jeżeli już Twój etap rejestracji minął (od 15.01
- osoby powyżej 80. roku życia, od 22.01 - osoby
powyżej 70. roku życia) nie martw się, nadal będziesz mógł to zrobić w późniejszym terminie.
Przykład: jeśli 80-latek nie zarejestrował się na
szczepienie do 15 stycznia 2021, nadal może to
zrobić teraz, lub w późniejszym terminie.
2. Aktualnie rusza rejestracja seniorów powyżej 65 lat. Zarejestruj się na szczepienie przeciw
COVID-19 zgodnie z harmonogramem:
11.03 - 13.03 - rocznik 1952
18.03 - 20.03 - rocznik 1952 - 1954
22.03 - 24.03 - rocznik 1952 - 1956
25.03 - 27.03 - grupa 70+
Masz 4 możliwości zapisu na szczepienie:
1. Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię - 989
Możesz to zrobić sam lub może Cię zapisać
ktoś bliski z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL. Numer telefonu komórkowego nie
jest wymagany, ale jeśli go podasz, otrzymasz
SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na
szczepienie. W ten sposób możesz zarejestrować swoich dziadków lub rodziców. Wystarczy,
że rozpocznie się etap szczepień i będziesz miał
numer PESEL bliskiej osoby.
Podczas rejestracji wybierzesz dokładny termin
oraz miejsce szczepienia. Następnie - jeśli podałeś numer telefonu - otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.
2. Zarejestruj się elektronicznie poprzez
e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl
System zaproponuje Ci pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się
blisko Twojego adresu. Jeśli żaden z proponowanych terminów nie będzie Ci pasował, albo
będziesz chciał zaszczepić się w innym punkcie,
w innym mieście – będzie taka możliwość. Wy-
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starczy, że skorzystasz z dostępnej wyszukiwarki i wskażesz dogodną dla Ciebie datę i lokalizację. Zaraz po dokonaniu rezerwacji, otrzymasz
powiadomienie SMS, a następnie ponownie
przypomnimy Ci o szczepieniu dzień przed planowanym terminem.
Jeśli chcesz skorzystać z tego sposobu rejestracji, musisz posiadać Proﬁl Zaufany. Jeżeli go nie
masz, skontaktuj się z infolinią NFZ 989, bezpośrednio z wybranym punktem szczepień lub
skorzystaj ze wsparcia swojej przychodni.
3. Skontaktuj się z wybranym punktem
szczepień
Jeżeli chcesz zaszczepić się w konkretnym punkcie szczepień - skontaktuj się z nim.
W wybranym przez Ciebie punkcie szczepień
nie znalazłeś dogodnego terminu? Zadzwoń na
infolinię NFZ pod numer 989. Konsultanci pomogą Ci znaleźć inny punkt szczepień niedaleko
Ciebie z terminem, który Ci pasuje.
4. Wyślij SMS
Wyślij SMS na numer 664 908 556 lub 880 333
333 o treści: SzczepimySie.
Wysyłając SMS pod jeden z wyżej wskazanych
numerów (oba numery prowadzą do jednego
systemu), połączysz się z systemem, który pokieruje Cię krok po kroku. Najpierw zostaniesz
poproszony o przekazanie numeru PESEL,
a potem o przesłanie kodu pocztowego. System
zaproponuje Ci najbliższy termin na szczepienie
w punkcie położonym blisko Twojego miejsca
zamieszkania. Jeśli ten termin nie będzie dla
Ciebie dogodny, będziesz mógł wybrać inne
daty. Po zarejestrowaniu, na dobę przed szczepieniem otrzymasz SMS przypominającego
o terminie i miejscu wizyty.
Ważne! Jeżeli w systemie rejestracji nie będzie
wolnego terminu, do wszystkich osób, które
wyślą SMS, oddzwoni infolinia w chwili uruchomienia nowych terminów szczepień.
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PUNKTY SZCZEPIEŃ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ŻARY
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
„TAD MED” PODSTAWOWA OPIEKA
ZDROWOTNA
Filia Mirostowice Dolne, Plac Kościelny 19,
tel. 68 374 30 82
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MEDYK SPÓŁKA JAWNA
Żary, ul. Stefana Okrzei 9,
tel. 68 363 44 47
SZPITAL NA WYSPIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Żary, ul. Skarbowa 2,
tel. 68 475 76 02

MASZ PROBLEM Z DOTARCIEM DO PUNKTU SZCZEPIEŃ?
Informujemy Seniorów, że w trakcie rejestracji na szczepienie, można złożyć oświadczenie
o braku możliwości samodzielnego dotarcia do wybranego punktu szczepienia. Dotyczy to osób,
które dysponują aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R
lub N, albo posiadają odpowiednio I grupę z tymi schorzeniami. Osoby te będą mogły skorzystać
z darmowego dowozu do punktu szczepienia, który jest zorganizowany na terenie Gminy Żary.
W Urzędzie Gminy w Żarach do kontaktu z takimi osobami został wyznaczony koordynator,
który będzie udzielał Państwu informacji dotyczących transportu osób zarejestrowanych i mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień.
Osoby zainteresowane lub ich bliscy mogą się kontaktować z urzędem w godzinach pracy urzędu pod numerem telefonu 68 470 7320, albo pod dyżurnym numerem komórkowym koordynatora, tj. 884 033 028 w godzinach popołudniowych i w weekendy do godz. 19.00.
Ważne!
Jeżeli pacjent potrzebuje szczepienia w domu należy skontaktować się z swoją poradnią POZ lub
pielęgniarką opieki długoterminowej, która zgłasza pacjenta do szczepienia wyjazdowego.
Wyjazdowy punkt szczepień – szczepi pacjentów w domu. Dotyczy to osób, które ze względu
na stan zdrowia nie mogą samodzielnie dotrzeć do stacjonarnego punktu szczepień (tzw. pacjent leżący). Chory umawia się na szczepienie wyłącznie przez swoją poradnię POZ lub pielęgniarkę opieki długoterminowej. Szczepienie dla pacjenta jest bezpłatne.
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Segregujemy i to jak! Brawo MY!
Od stycznia tego roku i w naszej gminie selektywna zbiórka odpadów stała się obowiązkiem.
W poprzednich latach mogliśmy wybrać, czy
chcemy je segregować, czy też nie. Liczby pokazują, że mieszkańcy wszystkich miejscowości Gminy Żary podeszli do tematu poważnie
i co ważne, zauważają płynące z tego korzyści.
Sporo osób korzysta z ulgi w opłacie związanej
z posiadaniem kompostownika, a segregowanie śmieci stało się zwyczajnym nawykiem i już
nie sprawia większych problemów.
Liczba produkowanych odpadów rośnie we
wszystkich gospodarstwach w całym kraju.
Nasze gminne statystyki pokazują, że każdego
roku wzrasta też ilość segregowanych śmieci,
przy spadku ilości zmieszanych dostarczanych
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z 27 miejscowości Gminy Żary do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie.
W 2019 roku wyprodukowaliśmy łącznie 2262
ton śmieci zmieszanych, ale już w ubiegłym
roku było ich 2177 ton. Proporcjonalnie wzrosła też segregacja z 908 ton w 2019 r. do 1166
ton w 2020 r. Brawo my!
Selektywna zbiórka dotyczy również szkół
i Urzędu Gminy. Z początkiem stycznia na
korytarzach wszystkich trzech pięter, oraz
w Biurze Podawczym pojawiły się pojemniki
do selektywnej zbiórki odpadów. A to oznacza,
że urzędnicy też segregują śmieci. Bo przecież
dobry przykład jest najlepszą nauką… Do selektywnej zbiórki zachęcają mieszkańców nie
tylko władze gminy, ale i jej pracownicy, radni,
dyrektorzy szkół.
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