Jest taki wyjątkowy wieczór w roku,
gdy gromadzimy się przy wspólnym stole,
łamiemy się opłatkiem, składamy sobie życzenia…
Szanowni Mieszkańcy Gminy Żary i Gminy.
Niech magia Świąt Bożego Narodzenia wypełni Wasze
domy, przyniesie Wam spokój, zdrowie, miłość i ogrom
życzliwości.
A każdy dzień nadchodzącego Nowego 2022 roku
wypełni harmonia i spełnienie.
Niech się spełnią Wasze marzenia w życiu prywatnym
i zawodowym, a plany i zamierzenia przybiorą realne
kształty.
Słowa serdeczności kierujemy też do Tych, których
szczególnie doświadcza codzienność - mieszkańców
samotnych, schorowanych i pozostawionych bez pracy.
Niech Wasze serca wypełni nadzieja, optymizm
i radość…
Z wyrazami szacunku
Leszek Mrożek
Wójt Gminy Żary
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ROZMOWA Z WÓJTEM
Nowy rok nowe wyzwania. Rozmowa z Leszkiem Mrożkiem,
Wójtem Gminy Żary

Przed nami kolejny trudny czas, ubiegłorocz- ścią życia i chyba nigdy jak dotąd potraﬁliśmy
ny czas pandemii był nie lada sprawdzianem docenić obecność drugiego człowieka. Tegodla nas wszystkich. Jaki był on dla Gminy Żary roczne święta Bożego Narodzenia też będą
czasem reﬂeksji. A podczas nich i całego 2022
- Konieczna kilkumiesięczna izolacja, reżim roku niech znajdzie się też czas na pojednanoszenia maseczek, zdalne nauczanie w szko- nie, tolerancję, wzajemny szacunek, zgodę
łach, a potem lawina imprez w okresie waka- i dialog.
cyjnym pokazały jak bezcenna dla każdego
z nas jest bliskość drugiego człowieka. Do- Koniec roku to też czas podsumowań. Czy
kładnie widać było to po frekwencji ich uczest- pod względem inwestycji rok 2021 można
ników. Ale był to też czas reﬂeksji nad ulotno- uznać za udany?
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na rozmaite imprezy. Szanowni Mieszkańcy,
ważne, by przy rozliczeniu podatku w formularzu PIT wpisać miejsce zamieszkania w Gminie
Żary. Nie ma teraz obowiązku meldunkowego
i ktoś kto np. mieszkał w Żarach, wybudował
dom w Grabiku, na terenie naszej gminy może
nie być świadomym tego, że podatki, które płaci zasilają wciąż konto miasta Żary, a nie naszej
gminy. Rocznie tracimy na tym nawet 6 mln zł.
To trochę tak jakbyśmy zasilali własnym wynagrodzeniem konto sąsiada… W 2020 roku takie
deklaracje z zaznaczeniem właściwego miejsca
zamieszkania złożyło o prawie 400 osób więWymieńmy najważniejsze z nich.
- To termomodernizacja budynku świetlicy cej niż, rok wcześniej. Za co im bardzo, bardzo
i biblioteki w Mirostowicach Dolnych, która dziękuję. Rozliczając się w przyszłym roku, zakosztowała 1,6 mln zł, no coś czego chyba naj- dbajmy, aby nasze podatki wróciły do nas!
bardziej oczekują mieszkańcy: remonty i budowa dróg. Możemy pochwalić się drogą na Jakie plany remontowo – inwestycyjne czetzw. Koreę w Bieniowie, nowymi nakładkami kają mieszkańców w nowym roku?
w Złotniku, Olbrachtowie, i Łukawach. Niedawno podpisaliśmy umowę na nowe nawierzchnie Tych potrzeb w budowie dróg jest ogrom, mydywaników: dwie w Sieniawie Żarskiej i jedną ślę że jeszcze długie lata miną, zanim będziew Mirostowicach Górnych. Gminie przyznano my mogli zapewnić tę infrastrukturę drogową
też prawie 11 mln zł z programu rządowego w miejscach gdzie jest to konieczne. Udało
Polski Ład na dwie inwestycje. Pierwsza to nam się załatwić te podstawowe potrzeby,
stworzenie Centrum Kulturalno-Edukacyjnego ale wciąż jest to mało i nad tym pracujemy.
w dawnym budynku ANR w Grabiku. Dostosu- W drugiej połowie roku wybudowaliśmy lub
jemy budynek do potrzeb mieszkańców. Drugą zmodernizowaliśmy kolejne cztery drogi. Na
będzie budowa szatni sportowej w Drożkowie, kolejne dwie już podpisałem umowy. Rozpona tę inwestycję z kolei Gminie Żary przyznano częliśmy działania w kierunku budowy pod2 mln 835 tys. zł dotacji. Całkowity koszt zada- jazdu dla niepełnosprawnych przy urzędzie
gminy. Czeka nas remont następnych dróg.
nia to 3 mln 150 tys. zł.
Wniosek o doﬁnansowanie, tj. kwotę 2 mln
A skoro za pasem Nowy Rok, warto przypo- 736 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejmnieć mieszkańcom Gminy, jak cenne są skich na lata 2014 2020 jest w trakcie oceny
przez Urząd Marszałkowski. Całkowita kwota
dla naszego wspólnego dobra ich podatki.
inwestycji to 4 ml 300 tys. zł.
- To dzięki nim rozwijamy się, mamy lepsze
drogi, chodniki, oczyszczalnie ścieków, wyre- A propos sytuacji covidowej. Jak mocno
montowane świetlice, doposażamy place za- nadszarpnęła ona budżet gminy?
baw i oświetlamy nasze miejscowości. To też
pieniądze na integrację lokalnej społeczności, - Początkowo mocno nadszarpnęła. Byłem
- Mimo trudności ze zdobyciem materiałów
budowlanych, pewnych przesunięć w realizacji zaplanowanych zadań należał do niezwykle
intensywnych i pracowitych. Pokazał że potraﬁmy sięgać po środki ze źródeł zewnętrznych,
a zrozumienie w Radzie, doskonała współpraca z panią Skarbnik daje możliwość spokojnej
pracy. Dodatkowo w trudnych dla gospodarki
czasach znalazły się ﬁrmy, realizujące nasze zadania. Długie oczekiwania na materiały znacznie wydłużyły czas realizacji zadań.
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mocno przerażony sytuacją, ale później troszeczkę się to uspokoiło. W tej chwili widzę
niewielki spadek z wpływów z podatków od
nieruchomości. Wszędzie mamy do czynienia
z ograniczoną działalnością i u nas również
było to odczuwalne, ale wszyscy wykazują odpowiednie zrozumienie. Co ważne, chyba jako
jedyny Urząd Gminy w regionie pozostawaliśmy otwarci dla naszych mieszkańców w czasie pandemii, aby każdy mógł załatwić swoje
urzędowe sprawy bez problemu, podczas gdy
wiele urzędów przechodziło na pracę zdalną
czy hybrydową.
Pierwszy raz w tym roku Gmina uruchomiła
bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla
seniorów.
- Dbamy o zdrowie naszych mieszkańców. Ze
szczepień skorzystało z tego programu już 130
seniorów. Dostaliśmy na to 20 tys. zł dotacji
z Urzędu Marszałkowskiego, drugie tyle dorzuciliśmy z budżetu gminy. Trochę to się przesunęło w czasie, z powodu braku szczepionek na
rynku. Dzięki szczepionce liczba zachorować
na grypę z roku na rok maleje, a osoby zaszczepione przechodzą chorobę znacznie łagodniej.
Zachęcamy nadal do szczepienia się. Wydłużyliśmy czas szczepień do lutego.
Czy oświata gminna stoi na dobrym poziomie?

wpływu, dlatego trwają rozmowy, co dalej
z poszczególnymi placówkami. Nad tematem
pracuje powołany przeze mnie zespół roboczy.
Porozmawialiśmy o tym, co dzieje się w gminie
za sprawą jej władz. Tego tematu nie da się jednak wyczerpać w ramach krótkiego wywiadu.
Czy to wszystkie inwestycje, którymi gmina
może się pochwalić?
- Można wymienić jeszcze kilka innych – na
przykład zbudowaliśmy chodnik na cmentarzu
w Mirostowicach Dolnych, zadbaliśmy również o infrastrukturę klubów sportowych efektem są remonty szatni sportowych w Bieniowie, Złotniku. Pamiętamy także o potrzebach
każdej z miejscowości, gdzie instalujemy lampy solarne, doświetlamy miejsca, które tego
wymagają. Rozpoczynamy remont budynku
w Miłowicach gdzie ma powstać Centrum Kulturalno-Edukacyjne. Na co pozyskaliśmy 800
tys. doﬁnansowania ze środków zewnętrznych.
Inwestycje są bardzo ważne, ale istotną
sprawą jest też wspieranie lokalnych inicjatyw, wydarzeń kulturalnych czy sportowych. Co ciekawego działo się w ostatnim
roku w gminie?
- Pierwszy raz w historii gminy zorganizowaliśmy dwie edycje Zawodów Wędkarskich
o Puchar Wójta Gminy, Piknik Rodzinny w Grabiku na ponad 600 osób zorganizowany przy
współpracy z Oddziałem Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Gorzowie
Wlkp., ale i uroczystym jubileuszem Złotych
Godów dla par z Gminy Żary. Włożyliśmy też
dużo sił w zorganizowanie gminnego Święta
Plonów Biedrzychowicach.

- Uważam, że tak, gdyż nigdy nie żałowaliśmy
i nadal nie szczędzimy środków na jej rozwój.
Mamy dobrych nauczycieli, jak i dyrektorów
którzy stale podnoszą swoje kwaliﬁkacje. Nasi
uczniowie biorą udział w licznych konkursach
na różnych szczeblach i osiągają duże sukcesy, nie tylko w przedmiotowych, ale i sportowych. A my potraﬁmy ich za to docenić, bo
w tym roku za te ostatnie przyznaliśmy stypendia sportowe. Ale na demograﬁę nie mamy Dziękuję za rozmowę.
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Złote Gody – jubileusz miłości i uznania
Każdy jubileusz jest okazją do świętowania,
ale Złote Gody to rocznica niezwykła, tak
jak wyjątkowe są małżeństwa które przeżyły razem pół wieku. Z tej pięknej okazji
w środę, 27 października w Centrum Spotkań Mieszkańców w Lubomyślu odbyła się
uroczystość wręczenia medali „Złotym Parom” z terenu Gminy Żary.
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie,
przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w dowód społecznego uznania za
podjęcie się tej nieraz trudnej, często wymagającej wyrzeczeń, ale jakże pięknej, wspólnej
życiowej drogi, wręczył 13 parom Leszek Mrożek, Wójt Gminy Żary.
- Jesteście pięknym i godnym przykładem dla
młodych ludzi, pokazujecie, że we dwoje można cieszyć się codziennością, ale także przetrwać życiowe burze i pokonywać problemy.
Byle razem. Wasze rady są dla nad bezcenne
– podkreślał włodarz Gminy Żary.- Gratuluję
i dziękuję za przybycie, Życzę Wam zdrowia,
wszelkiej pomyślności i abyście dalej tak się
kochali przez kolejne lata.
Po wręczeniu odznaczeń wszyscy zasiedli do
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uroczystego obiadu. Nie mogło też zabraknąć urodzinowego tortu i symbolicznej lampki
szampana. Po tym przy kawie i słodkościach
przyszedł czas na wspominki.
Uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego świętowali: Halina i Stanisław Ganczar
z Marszowa, Wiesława i Stanisław Dżyga
z Mirostowic Górnych, Elżbieta i Władysław
Kotwiccy z Sieniawy Żarskiej, Jadwiga i Witold Baranowscy ze Złotnika, Ludwika i Eugeniusz Trzoscy z Surowej, Zoﬁa i Mieczysław Kilian z Mirostowic Górnych, Marianna
i Zbigniew Kafarowscy z Lubanic, Zoﬁa i Dominik Kotwiccy z Grabika, Jadwiga i Antoni
Ostrowscy ze Złotnika, Janina i Michał Bojakowscy z Grabika, Helena i Wiktor Piaseccy
z Lubomyśla, oraz Cecylia i Jan Taczkowscy.
Na galę z powodów zdrowotnych nie mogli
przybyć Irena i Edmund Kantyka z Lubomyśla. Tę parę wójt Leszek Mrożek wraz z Anną
Kochanowską, kierownikiem urzędu, odwiedzili osobiście.
Wszystkie pary oprócz odznaczeń i legitymacji
otrzymały prezenty, kwiaty, listy gratulacyjne.
Jeszcze raz gratulujemy wszystkim Złotym Jubilatom.
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Władze Gminnego Związku OSP wybrane
Znamy już skład Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP. Władze wybrano 29 października 2021 r.
na zjeździe w Sieniawie Żarskiej.
Uczestniczyli w nim delegaci wszystkich sześciu jednostek OSP działających na terenie
Gminy Żary, przedstawiciele do zarządu oraz
zaproszeni goście. Prezesem Zarządu Oddziału został druh Leszek Mrożek, funkcje
wiceprezesów pełnią druhowie: Zbigniew
Witka, Ryszard Kołoda, oraz Ireneusz Ślecki. Sekretarzem została druhna Patrycja
Kaźmierczak, skarbnikiem - druhna Aneta
Winnicka. Komendantem Gminnym pozostaje nadal dh Henryk Sienkiewicz, członkiem prezydium- dh Henryk Gardzijewski.
Druhowie: Adam Krawczyk, Edward Skobelski, Paweł Drozdek, Rafał Winecki i Mateusz
Ostrowski są członkami zarządu.
Podczas zjazdu wybrano także komisję rewizyjną. Jej przewodniczącym został wybrany dh Krzysztof Golec, zastępcą - dh Bogumił Kowalczewski, a członkiem - dh Ryszard
Sadowy.
Wszystkim dziękujemy za udział w zjeździe,
a nowo wybranemu Zarządowi Oddziału Gminnego życzymy owocnej współpracy.
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Wójt nagrodził zwycięzców
Gminnego Konkursu na Film z Piosenką Patriotyczną
Nagrody, a właściwie bony podarunkowe,
w imieniu zwycięskich klas odebrali we
wtorek, 30 listopada, dyrektorzy szkół.
Przypomnijmy, najlepszym , zdaniem jury okazał się ﬁlm klasy VII B ze Szkoły Podstawowej
w Mirostowicach Dolnych. Tu decyzja oceniających była jednogłośna. Drugie miejsce przypadło klasie VII ze Szkoły Podstawowej w Olbrachtowie, trzecie zaś połączonej ekipie klasy
VI i VII z Lubanic.
W konkursie wzięło udział 13 ﬁlmów z siedmiu
szkół podstawowych Gminy Żary.
- Cieszę się, że niemal wszystkie szkoły zaangażowały się w projekt - mówi Leszek Mrożek,
Wójt Gminy Żary. - Dodam tylko, że zechcemy
kontynuować ten projekt.
Zwycięzcy otrzymali talon o wartości 800 zł,
zdobywcom drugiej lokaty przypadł bon o wartości 600 zł, zaś za trzecie miejsce - 400 zł. Ale
były też wyróżnienia, każde po 200 zł. Te przy-

znano klasie IV z Bieniowa, klasie IV z Sieniawy
Żarskiej, oraz klasie IV z Olbrachtowa. Serdecznie gratuluję wszystkim szkołom!
Klasy miały za zadanie nagrać i zmontować
ﬁlm promujący treści patriotyczne. Komisja
brała pod uwagę kreatywność uczniów, rozwijanie pasji wokalnych, recytatorskich i aktorskich. Głównym celem była jednak integracja
uczniów po długim czasie lockdownu, ale i praca z mikrofonem i kamerą. Liczył się pomysł
na prezentację klasy, dobór repertuaru, udział
wychowawcy, scenograﬁa stroje i wykonanie
utworów.
Filmy były różne, od klasycznych produkcji po
dość nowatorskie ujęcie tematu. Wszystkim
jeszcze raz gratulujemy i już przymierzamy się
do ogłoszenia kolejnych konkursów.
W składzie jury zasiadali: Edyta Ciecierska - sekretarz UG Żary, Lucyna Makowska z promocji
UG Żary i Katharina Sokalska z Centrum Usług
Wspólnych.
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Złoty Kłos” śpiewa już 18 lat
Zespół Śpiewaczy „Złoty Kłos” z Marszowa
jest już pełnoletni. W sobotę, 30 października, w świetlicy wiejskiej w Marszowie jego
członkowie uroczyście świętowali swój jubileusz.
W spotkaniu, które było okazją do wspomnień
i reﬂeksji na temat kultywowania pięknych tradycji ludowych naszego regionu, uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Gminy z Leszkiem
Mrożkiem, Wójtem Gminy na czele. W gronie
zaproszonych znaleźli się dawni członkowie zespołu, a gościem honorowym był Edward Szlęzak - pierwszy akompaniator grupy. We wspólnym świętowaniu 18-stki uczestniczyły delegacje
zespołów śpiewaczych z całej Gminy Żary.
Jubilaci odebrali z rąk wójta gratulacje, kwiaty,
życzenia i podziękowania za ogromny wkład
i zaangażowanie w pielęgnowanie i kultywowanie pięknych pieśni i tradycji ludowych, dostarczanie swoim słuchaczom niezapomnianych
wrażeń i wzruszeń, wysiłek i ogromną pracę
społeczną wkładaną w propagowanie kultury ludowej i tradycji polskiej wsi na festynach,
festiwalach, przeglądach twórczości ludowej
w całym kraju.
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Do „Złotego Kłosu” powędrował talon w wysokości 1.000 zł do wykorzystania na potrzeby
grupy. Powstała ona w lipcu 2003 roku przy
Kole Gospodyń Wiejskich w Marszowie. Kieruje nią Jadwiga Siry, a teksty piosenek od
początku układała Danuta Duziak. „Solówka”
w wykonana przez Krystynę Dudziak podczas
uroczystości zachwyciła zaproszonych. Tych
nie zabrakło także w wykonaniu rodziny Wójtowiczów, która w zespole występuje już od kilku lat. Najmłodsza z rodziny - Milena - oprócz
śpiewu, uświetnia występy grą na skrzypcach.
W 2007 roku zespół wzmocniły męskie głosy
strażaków z OSP z Marszowa. W tej chwili śpiewa w nim aż pięciu panów. Uroczystość była
też okazją do zaprezentowania repertuaru
grupy.
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Wójt wręczył stypendia najlepszym sportowcom
Dwunastu uczniów z terenu Gminy Żary
otrzymało z rąk Leszka Mrożka, Wójta Gminy Żary stypendia za osiągnięcia sportowe
w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca
2021 r.
- Serdecznie wam gratuluję. Dobrze wiem ile
pracy i wyrzeczeń kosztują sukcesy sportowe,
dlatego postanowiliśmy docenić wasze zaangażowanie - podkreślił włodarz gminy. - Mam
nadzieję, że będzie to jeszcze większa zachęta
do osiągania coraz wyższych miejsc w konkursach.
W gronie stypendystów znaleźli się: Fabian
Deć, Karolina Kłudkowska, Antoni Szymański, Oliwia Szymańska, Izabela Gronkowska,
Karolina Główka, Oskar Jedut, Hanna Sypniewska, Adrianna Wasilewska, Krystian Pecyna, Kacper Pecyna i Kinga Pecyna.
Kwoty nagród zaczynały się od 250 zł, a kończyły na 1000 zł.
Uczniom gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy
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Pamięci kombatantów
- Bez Was, bez Waszego, trudu i poświęcenia nie byłoby dziś wolnej Polski - mówił podczas uroczystej Mszy Świętej w kościele paraﬁalnym w Sieniawie Żarskiej, Leszek Mrożek, Wójt Gminy
Żary, zwracając się do kombatantów z terenu Gminy Żary.
Mszę w ich intencji, w niedzielę, 5 grudnia odprawił ks. Ziemowit Katulski. Po mszy wraz
z życzeniami wręczył im kosze prezentów oraz bony podarunkowe. W gronie kombatantów znaleźli się: Helena Kosińska z Grabika, Mieczysław Lubański z Kadłubii, Danuta Sługocka z Sieniawy Żarskiej oraz Jadwiga Węgłowska. W imieniu nieobecnych podarki odebrała Pani Danuta
Kaczmarczyk - szefowa koła Miejsko-Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych.
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Podsumowanie Projektu „Gmina Żary i Neuhausen Spree
zapraszają…” za nami
Autorów najlepszych fotograﬁi, zarówno
z polskiej, jak i niemieckiej strony, przedstawicieli naszej partnerskiej gminy Neuhausen Spree oraz Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr gościł Leszek Mrożek, Wójt Gminy
Żary na podsumowaniu projektu „Gmina
Żary i Neuhausen Spree zapraszają…”. Uroczystość odbyła się 7 grudnia 2021 r. w Centrum Spotkań Mieszkańców w Lubomyślu.
Celem projektu jest przede wszystkim promocja obszaru przygranicznego Polska – Brandenburgia, jego walorów turystycznych i przyrodniczych oraz wzmocnienie współpracy Gminy
Żary i Neuhausen – Spree.
Nasze zaproszenie na uroczyste podsumowanie projektu przyjęli oprócz autorów zdjęć z pol-
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skiej i niemieckiej strony, także przedstawiciele
delegacji Gminy Neuhausen Spree z Karstenem
Magistrem, wiceburmistrzem, Czesław Fiedorowicz- Prezes Konwentu Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”.
W ramach zaplanowanych działań dwie gminy
partnerskie: Gmina Żary oraz Neuhausen Spree
zorganizowały na swoim terenie konkurs fotograﬁczny. Informacja taka została zamieszczona na stronach internetowych obu gmin.
Przez wiele miesięcy Polacy i Niemcy borykali się
z pandemią i lockdownem. Trudne warunki nie
uśpiły jednak ciekawości i kreatywności pasjonatów fotograﬁi. Mieszkańcy pogranicza mogli
przesyłać zdjęcia przedstawiające ciekawe miejsca, krajobraz, zabytek czy nowo wybudowaną
inwestycję. Po prostu sami decydowali co jest
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warte pokazania na terenie ich Gminy. To dzięki
nim nasz konkurs w okazał się sukcesem.
Otrzymaliśmy łącznie 135 zdjęć zarówno z polskiej jak i niemieckiej strony. Wybór tych najlepszych nie był łatwy, o czym świadczą, chociażby przyznane wyróżnienia. Oglądając zdjęcia,
jury zawsze szuka zaskoczeń, nowego spojrzenia, ciekawych tematów, ale przede wszystkim
wrażliwości autorów i ich umiejętności opowiadania historii. I ten konkurs dostarczył nam takich właśnie emocji.
- Cieszę się, że tak wiele osób wzięło udział
w konkursie - podkreślał Leszek Mrożek, Wójt
Gminy Żary. - Wspaniale jest zobaczyć swój
region, jego codzienność, przyrodę pokazane
z tak wielu często zaskakujących perspektyw.
Nagrodzone zdjęcia, złapane w kadrach będą
towarzyszyć zarówno polskim, jak i niemieckim
autorom przez cały rok, ponieważ uświetnią
przygotowany w ramach projektu polsko-niemiecki kalendarz na Nowy 2022 Rok.
Nagrodzone prace można było oglądać na przygotowanej na uroczystość wystawie. W ramach
materiałów promocyjnych opracowano również folder oraz nagrano ﬁlm promujący walory
obu Gmin.
A oto nagrodzeni:
I miejsce - Justyna Muła - Gmina Żary,
I miejsce - Fabian Pohle - Gmina Neuhausen/
Spree
II miejsce - Beata Strzelczak - Gmina Żary,
II miejsce - Sara Sadraoui - Gmina Żary
III miejsce - Katarzyna Baryła - Gmina Żary
III miejsce - Lutz Kurchies - Gmina Neuhausen/Spree
Wyróżnienia:
Heike Jahn - Gmina Neuhausen/Spree
Maja Łukian - Gmina Żary
Paula Hirthe - Gmina Neuhausen/Spree
Podczas spotkania laureaci otrzymali bony
podarunkowe, a wszyscy autorzy upominki.
Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy. Za współpracę, wszelką

pomoc przy realizacji tego projektu dziękujemy
naszej gminie partnerskiej.
Projekt doﬁnansowany jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa – Nysa – Bóbr”
Programu INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020.

www.gminazary.pl
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Nasi ochotnicy w czołówce krwiodawców lubuskiego.
Akcja Ognista kropla
Jednostka OSP z Lubanic trzecią, a Mirostowice Dolne - czwartą w klasyﬁkacji najaktywniejszych jednostek OSP w XV edycji
Ogólnopolskiego Programu Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie Polskiego Czerwonego Krzyża Ognisty Ratownik Gorąca
Krew – 2021 r.
Finał wojewódzkiej akcji odbył się w sobotę,
4 grudnia, w świetlicy wiejskiej w Lubanicach.
W tegorocznej edycji programu uczestniczyło
11 jednostek OSP i PSP z terenu województwa
lubuskiego (Kożuchów, Przewóz, Mirostowice Dolne, Stary Kisielin, Otyń, Lubanice oraz
Kolsko), które przeprowadziły łącznie 21 akcji
zbiorowego i indywidualnego oddawania krwi.
Ogółem pobrano 426,530 litrów krwi. Najwięcej krwi, bo 95,240 litrów pobrano w Starym
Kisielinie, w Przewozie - 67,500 litrów, w Sulechowie – 53,550 litrów i w Kożuchowie - 54,000
litrów.
Jednostki oceniane były w trzech kategoriach:
Najaktywniejsza Komenda Powiatowa PSP,
Najaktywniejsza Jednostka OSP oraz Najaktywniejszy Strażak w województwie lubuskim.
W składzie komisji znaleźli się: Jan Kowalczyk,
Krzysztof Piwowarczyk, i Bogusława Fediuk-Pelińska.
Jednostki Gminy Żary uplasowały się na wysokim, trzecim (OSP Lubanice) i na czwartym miejscu (Mirostowice Dolne) w kategorii
najaktywniejszych jednostek w akcji krwiodawstwa. Pierwsze miejsce przypadło OSP
w Starym Kisielinie, drugie jednostce w Przewozie.
- Gratuluję wszystkim nagrodzonym, w tegorocznej edycji - mówił Leszek Mrożek, Wójt
Gminy Żary - Cieszę się że jednostki z naszej
gminy, kolejny raz są w czołówce tej szczytnej
akcji. Że mimo, obowiązków, trudnej sytuacji
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pandemicznej zawsze gotowi są nieść pomoc
potrzebującym, dzieląc się najpiękniejszym
i bezcennym darem.
Najaktywniejszą komendą okazała się KM PSP
w Zielonej Górze - JRG Sulechów, drugie miejsce w tej kategorii wywalczyła KW PSP w Gorzowie Wlkp.
Najaktywniejszymi strażakami lubuskiego zostali: Andrzej Wąsik z OSP Stary Kisielin - Zielona Góra oraz Jerzy Hryniewicz z Wojskowej
Straży Pożarnej w Potoku.
Najbardziej zasłużonym honorowym dawcom
krwi w województwie wręczono medale, honorowe odznaki PCK, oraz medale Za Zasługi Dla
Pożarnictwa. Wśród gości znaleźli się: Edward
Fedko, prezes ZW ZOSP RP woj. lubuskiego,
Jacek Fortuna - prezes Lubuskiego Oddziału
Okręgowego PCK w Zielonej Górze, przedstawiciele wyróżnionych w akcji i popularyzatorów
Ruchu HDK Polskiego Czerwonego Krzyża z KP
PSP Krosna Odrzańskiego, KP PSP z Nowej Soli,
KW PSP Z Gorzowa Wlkp., JRG PSP Sulechowa,
OSP Mirostowice Dolne, OSP Kożuchów, OSP
Lubanice, OSP Otyń, OSP Kolsko.
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Święty Mikołaj zawitał do szkół w Gminie Żary
Dokładnie 1103 paczki. Dokładnie tyle podarków traﬁło 6 grudnia do dzieci w szkołach i przedszkolach Gminy Żary. Leszek
Mrożek, Wójt Gminy Żary, dotrzymał złożonej rok temu obietnicy dzieciakom i sprowadził 6 grudnia Świętego Mikołaja.
Obaj od samego rana odwiedzali gminne
szkoły z workami pełnymi prezentów. Orszak
Świętego już o 8.00 zajechał pod Szkołę Podstawową w Bieniowie. Przed wejściem zdążyli
go już wypatrzyć uczniowie wraz z Małgorzatą
Markowską, dyrektorką placówki. Mikołaj wręczył prezenty i ruszył do kolejnych miejscowości. W Zespole Szkół w Grabiku było podobnie,
dzieci z Danutą Semenków, dyrektorką czekały na Świętego w drzwiach szkoły.
- Zależało mi, aby Mikołaj co roku odwiedzał
wszystkie dzieci w gminie. I jak widać już stało się tradycją. A gdy patrzę na uśmiechnięte
buzie najmłodszych, radość jest tym większapodkreśla włodarz gminy.
Paczki otrzymały dzieci wszystkich siedmiu
szkół na terenie gminy Żary. Mikołaj nie zapomniał również o przedszkolach w Grabiku.

www.gminazary.pl
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INWESTYCJE
I zaświeciły latarnie…
74 nowe lampy ledowe stanęły w pięciu miejscowościach Gminy Żary. Łącznie w trzecim kwartale 2021 roku w kilku miejscowościach gminy położono 2 tys. 628 metrów kabli. Jaśniej mają teraz
mieszkańcy Grabika, Olbrachtowa, Mirostowic Dolnych, Dąbrowca, Złotnika.
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FAX Bieniów z nowiutką szatnią
Nowe sanitariaty, kompleksowy remont szatni, termomodernizacja budynku szatni sportowej
w Bieniowie to tylko główne elementy modernizacji budynku, który służy klubowi FAX Bieniów.
Remont zakończył się w listopadzie i zamknął się kwotą 160 tys. zł. Szatnię przed i po remoncie
obrazują zdjęcia
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Sportowcy ze Złotnika korzystają z nowej szatni
W listopadzie zakończyła się modernizacja dwóch sanitariatów w szatni sportowej w Złotniku.
W ramach prac wykonano też nową instalację wodną i kanalizacyjną. Koszt inwestycji zamknął
się kwotą 25. tys. zł. Zdjęcia sprzed remontu i po jego zakończeniu mówią sama za siebie…

Klimatyzacja w naszych świetlicach
Trzy klimatyzatory zamontowano w świetlicy wiejskiej w Kadłubii. Inwestycja kosztowała 19 tys.
188 zł. Natomiast na zakup i montaż kolejnych czterech urządzeń do klimatyzacji w Centrum
Spotkań Mieszkańców w Lubomyślu wydano z gminnych środków 28 tys. 290 zł.

www.gminazary.pl
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Nowa droga w Bieniowie
Mieszkańcy Bieniowa, a konkretnie części
wsi zwanej zwyczajowo Koreą od kilku dni
mogą jeździć zbudowaną od podstaw nową
drogą.
Po dziurach, błocie i kurzu, które towarzyszyło mieszkańcom od lat zostało już tylko wspomnienie. Całkowita wartość budowy blisko 500metrowego odcinka jezdni to 421 tys. 877 zł.
Inwestycja była współﬁnansowana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w 2021 r.,
w ramach „Budowy drogi gminnej na dwóch
działkach po byłym PGR. Kwota doﬁnansowania wyniosła 300 tys. zł. Wkład gminy w tym
przypadku wyniósł 121 tys. 877 zł.

Równiej na drogach w Złotniku, Łukawach i Olbrachtowie
Pod koniec listopada br. Leszek Mrożek, Wójt Gminy Żary podpisał umowy na budowę
dwóch dróg w Sieniawie Żarskiej i w Mirostowicach Górnych.
Nowe nakładki zyskały również nawierzchnie dróg w Złotniku (1 km), Olbrachtowie (500 m)
i Łukawach (500 m). Ogromnym wsparciem była tu dotacja z programu dróg dojazdowych do
gruntów rolnych, jaką gmina otrzymała z budżetu województwa lubuskiego.
Koszt inwestycji w poszczególnych wsiach wygląda następująco:
Złotnik - łącznie 349, 8 tys. zł (dotacja 120 tys. zł),
Olbrachtów - łącznie149, 2 tys. zł (dotacja 54 tys. zł),
Łukawy - łącznie 210, 5 tys. zł (dotacja 72 tys. zł).
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Remonty w naszej komunalce
Klatka schodowa w budynku komunalnym w Marszowie jak nowa.
W gminnym zasobie budynków i lokali komunalnych znajdują się budynki przedwojenne
i powojenne o niskim standardzie, ze względu
na wcześniejsze wieloletnie zaniedbania ogólny stan lokali ocenia się jako średni.
W listopadzie wykonano modernizację i adaptację klatki schodowej w budynku komunalnym w Marszowie za kwotę 28,4 tys. zł. co
znacznie poprawiło estetykę oraz zniwelowało
skutki zawilgocenia ścian.
- Gmina Żary systematycznie przeprowadza naprawy bieżące i niezbędne remonty w celu poprawy stanu technicznego budynków i mieszkań komunalnych, a co za tym idzie poprawy
jakości życia naszych mieszkańców - mówi Leszek Mrożek, Wójt Gminy Żary.
W ramach inwestycji wzmocniono też balustradę, co znacznie poprawiło bezpieczeństwo
mieszkańców. Ekipy remontowe skuły stare,
nałożyły nowe tynki i zagruntowały ściany od
poziomu piwnicy do półpiętra. Całość pomalowano emulsją. W budynku naprawiono i pomalowano również drewnianą podłogę.
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Zgłosiłeś już, jak ogrzewasz dom?
W lipcu powstała Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). Wiąże się to z nowym obowiązkiem dla właścicieli nieruchomości i zgłoszeniem przez nich sposób 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!

Zmiana opłaty za śmieci
Od stycznia 2022 r za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapłacimy 30 zł. Taką
uchwałę 25 listopada podjęła Rada Gminy Żary. Zmiana stawki nie wiąże się z koniecznością składania nowych deklaracji. Każdy właściciel nieruchomości otrzyma w tej sprawie
odpowiednie zawiadomienie.
Przypominamy, że wszyscy mieszkańcy naszej gminy mają obowiązek segregowania śmieci. Ci,
którzy tego obowiązku nie dopełnią muszą się liczyć z podwyższeniem stawki do 90 zł od osoby.
I już to pokazuje, że warto segregować odpady.
Właściciele budynków jednorodzinnych, posiadający kompostownik, którzy złożyli odpowiednią
deklarację, będą mieli wyższą niż w 2021 roku ulgę. Kwota zwolnienia w 2022 r. to 7 zł od miesięcznej opłaty z śmieci. Dla przykładu: 2 osoby zamieszkujące budynek jednorodzinny powinny
zapłacić 60 zł. Dzięki uldze zapłacą 53 zł.
Zmiana opłaty podyktowana jest znacznym wzrostem kosztów utrzymania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – przede wszystkim kosztów odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów. Istotny wpływ na nową stawkę ma wzrost ilości produkowanych odpadów
w gospodarstwach domowych.
Przewiduje się, iż ogólnie roczny koszt systemu dla naszej gminy (licząc na poziomie odebranych
odpadów w 2021 roku w ilości 3.702 ton) będzie wynosić 3 674 254,80 zł. Odnosząc wskazaną
kwotę do jeszcze obowiązującej stawki, czyli 25,00 zł od mieszkańca oraz liczby osób wykazanych w złożonych deklaracjach tj. 10 204, do systemu wpływa 3 061 200,00 zł — przy założeniu
100% skuteczności płatności. Natomiast z doświadczenia lat ubiegłych wynika, że niestety tak
nie jest, przy takich wpływach brakująca kwota (tj. 613 054,80 zł) wymusza zmianę stawki, która
wynika wprost z analizy ﬁnansowej systemu.
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Kasa z Polskiego Ładu
Gminie przyznano prawie 11 milionów złotych z programu rządowego Polski Ład na dwie
inwestycje.
Pierwsza to stworzenie Centrum Kulturalno-Edukacyjnego w dawnym budynku ANR w Grabiku.
Dostosujemy budynek do potrzeb mieszkańców. W ramach inwestycji za 8 001 000,00 zł planuje
się stworzenie w obiekcie: biblioteki, sali edukacyjno-wystawowej, zaplecza higieniczno-sanitarnego, klubu Seniora, siedziby KGW i Zespołu Śpiewaczego, sołtysówki.
Drugą będzie budowa szatni sportowej w Drożkowie, na tę inwestycję z kolei Gminie Żary przyznano 2 mln 835 tys. zł dotacji. Całkowity koszt zadania to 3 mln 150 tys. zł. Planowany zakres
to: dwie szatnie, pomieszczenie dla sędziów, pomieszczenie biurowe, gospodarcze, toaleta dla
niepełnosprawnych, utwardzenie terenu przy obiekcie, ogrodzenie, oświetlenie płyty boiska,
droga dojazdowa. Szatnia będzie wyposażona w zasilanie panelami fotowoltaicznymi.
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Darmowe szczepienia przeciwko grypie dla seniorów Gminy Żary!
W tym roku po raz pierwszy nasi seniorzy, tj. osoby w wieku 65+ mogli skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie.
W sierpniu Leszek Mrożek, wójt Gminy Żary podpisał w tej sprawie umowę na doﬁnansowanie szczepień z marszałek Elżbietą Polak. Kwota dotacji wyniosła 20 tys. zł.
- O tym że warto się zaszczepić przeciwko grypie wiedzą ci, którzy cyklicznie korzystają ze szczepionek. Łatwiej i szybciej wówczas przechodzą chorobę, a badania wskazują, że seniorzy dużo
trudniej zmagają się z tą chorobą. Dlatego też przedłużamy szczepienia do lutego 2022 r. - zachęca do szczepień Leszek Mrożek, Wójt Gminy Żary.
Szczepienia są realizowane w Łużyckim Centrum Medycznym ul. Strzelców 10, od 15 listopada,
do 20 grudnia. Skorzystało z nich ponad 100 osób. Warunkiem uczestnictwa w programie było
zameldowanie w Gminie Żary, posiadanie Karty Senior 65+ Gminy Żary, oraz ukończone 65 lat.
Program jest współﬁnansowany z środków własnych Gminy oraz dotacji celowej na doﬁnansowanie realizacji projektu polityki zdrowotnej w kierunku szczepień przeciwko grypie dla osób
w wieku 65 lat i więcej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Józef Szwedryk z Biedrzychowic Dolnych już zaszczepił się przeciwko grypie.
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Przedsiębiorco, musisz to wiedzieć!
W grudniu 2021 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wprowadza zmiany dla przedsiębiorców
w obsłudze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Każdy przedsiębiorca
usługi założenia działalności gospodarczej, zmiany danych, zawieszenia, wznowienia i zamknięcia
działalności gospodarczej, jeżeli posiada proﬁl zaufany, może dokonywać samodzielnie, bez konieczności wizyty w urzędzie, za pośrednictwem strony Biznes.gov.pl. Na wspomnianej stronie
internetowej jest zakładka „Konto przedsiębiorcy”, w której po zalogowaniu się, przedsiębiorca
ma wgląd do wszystkich swoich danych związanych z jednoosobową działalnością gospodarczą.

Szczepienia przeciwko HPV
Kończymy również szczepienia przeciwko HPV dziewcząt urodzonych w 2008 roku. Z pierwszej
i drugiej dawki skorzystało 48 dziewcząt. Łączny koszt szczepienia w 2021 wyniósł 42 880 zł.
Szczepienia się odbywają w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej „Program proﬁlaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) gminy Żary na lata 2021-2023.

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

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

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