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Szanowni Mieszkańcy
Gminy Żary!
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia proszę przyjąć

najserdeczniejsze życzenia. Radosnych i Spokojnych Świąt,
w gronie najbliższych osób, w miłości, radości i ciepłej atmosferze.
Życzę, aby nadchodzące Święta były dla Państwa niezapomnianym czasem,
spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień.
W Nowym, 2019 Roku życzę Państwu zdrowia, samych szczęśliwych dni,
realizacji planów i zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności.

Wójt Gminy Żary
Leszek Mrożek

2

www.gminazary.pl

Turniej Tenisa Stołowego
10.11.2018 r. w Olbrachtowie odbył się
turniej tenisa stołowego w 100 Rocznicę
Odzyskania Niepodległości. Do zmagań
przystąpiło 22 zawodników i 3 zawodniczki
w 4 kategoriach. Turniej otworzył Wójt Gminy
Żary
Leszek
Mrożek.
Po
bardzo
wyrównanych i zaciętych pojedynkach
zwycięzcami zostali:
Kat. I rocznik 2002 i młodsi:
1. Duda Tomasz- Olbrachtów

Kat. II Amatorzy:
1. Piotrowski Zbigniew - Żary
Kat. III Mieszkańcy gminy wiejskiej Żary:
1. Bartosz Grażyna - Mirostowice Górne
Kat. IV Zrzeszeni:
1. Iwuć Stefan- Łęknica.
Najlepsi otrzymali statuetki
OLBRACHTÓW i GMINĘ ŻARY.

i

nagrody

rzeczowe

ufundowane

przez

LKS

BŁĘKITNI

Organizatorem i sędzią głównym był Dariusz Hawełka.

Strażacy z Gminy Żary nagrodzeni !
Zarząd Gminny ZOSP RP WL
w Żarach zajął I miejsce w XIII Edycji
Ogólnopolskiego Programu
Strażacy PSP i OSP w Honorowym
Krwiodawstwie Polskiego
Czerwonego Krzyża pod hasłem
„Ognisty Ratownik Gorąca Krew”.

Gratulujemy !

www.gminazary.pl
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Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

W

dniu 12 października 2018 r. w sali widowiskowej „Luna” trzynaście par małżeńskich
z terenu gminy Żary obchodziło szczególny jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.
Jubilaci złotych godów zostali udekorowani przez Wójta Gminy Żary Leszka Mrożka
medalami nadanymi przez Prezydenta RP otrzymali również upominki i pamiątkowe listy.
Medale za długoletnie pożycie otrzymali:
1.Wiktoria i Antoni Fąfara
2.Alicja i Józef Zalewscy
3.Eugenia i Józef Brusiło
4.Zdzisława i Aleksander Warcholak
5. Helena i Kazimierz Rotkiewicz
6. Bronisława i Józef Markulak
7. Leokadia i Mikołaj Siniccy
8. Zenona i Jan Szewczyk
9. Krystyna i Tadeusz Iwanków
10. Helena i Albin Kuczak
11. Stanisława i Jan Petrunio
12. Danuta i Jerzy Król
13. Zenona i Andrzej Brodowscy
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GMINNE OBCHODY DNIA NIEPODLEGŁOŚCI
10 listopada br. w świetlicy wiejskiej w Złotniku odbyły się Gminne Obchody 100 Rocznicy
Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Organizatorami uroczystości była Gmina Żary
i Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Żary z siedzibą w Bieniowie.
Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia
oraz wspólnego odśpiewania hymnu państwowego.

sztandarów

OSP,

szkół

gminnych

Po oficjalnym otwarciu obchodów przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Jadwigi Bakalarskiej
głos zabrał Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek.
W programie artystycznym wystąpiła młodzież ze Szkoły Podstawowej w Bieniowie
z prezentacją „Dwie drogi do Niepodległości”. Uczennice ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła
II w Złotniku przepięknie odśpiewały patriotyczne pieśni, wtórując na instrumentach. Przybyli
goście mogli również zobaczyć występ Teatru „Pop-history”- Patchwork School Teather
z Grabika.
Uroczystości zakończyły się występem zespołu śpiewaczego „Chabry” ze Złotnika
oraz wspólnym zdjęciem wszystkich uczestników uroczystości w kształcie Polski.
Wójt Gminy Żary z tej okazji odwiedził również najstarszego mieszkańca gminy Pana Czesława Rudnickiego ze Złotnika, który w tym roku obchodził 100 rocznicę swoich urodzin.
Anna Kochanowska
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11 listopada 2018 r. - 100 Rocznica Odzyskania Niepodległości
VII Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej
Po uroczystej Mszy Świętej, odprawionej w intencji Ojczyzny, goście i mieszkańcy przeszli
pod pomnik, gdzie złożono wieńce oraz znicze z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Dalsze uroczystości odbyły się w świetlicy wiejskiej, gdzie po wspólnym odśpiewaniu
Hymnu przystąpiono do VII Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej.
W Festiwalu udział wzięli: Dominika Kuchenbecker z Bieniowa, "Wrzos" z Mirostowic
Dolnych, "Karolinki" z Grabika, "Jutrzenka" z Olbrachtowa, "Łazowianki" z Łaz, "Złoty
Wiek" z Żar, "Wesoła Gromada" z Mirostowic Górnych, "Złoty Kłos" z Marszowa,
"Bieniowianki" z Bieniowa, Marlena i Milena Wójtowicz z Żar, "Wicinianki" z Wiciny,
"Czerwona Jarzębina" z Lubanic, "Rodzina Muzykująca" z Łukaw, "Chabry" ze Złotnika,
"Jarzębina" z Sieniawy Żarskiej, Chór Parafialny Pięknolesie z Sieniawy Żarskiej
oraz "Szyszynianki" z Biedrzychowic.
Organizatorzy festiwalu: Gminne Stowarzyszenie "Śpiewajmy Razem", oraz Koło Gospodyń
Wiejskich w Bieniowie, Ochotnicza Straż Pożarna, Sołtys i Rada Sołecka, ks. Proboszcz
i ustępujący Radny.
M. Kaźmierczak

www.gminazary.pl
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Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznej
13 listopada 2018r. w Szkole Podstawowej w Lubanicach po raz piąty zorganizowano
Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznej. Przegląd na dobre wrósł w tradycję szkoły, a tegoroczna
edycja miała charakter szczególny, ponieważ odbyła się w roku 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości.
W konkursie uczestniczyli uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu
Gminy Żary, w sumie 85 osób. Każda z placówek mogła wystawić po jednym podmiocie
wykonawczym w każdej z kategorii, który prezentował dwie piosenki patriotyczne.
Tegoroczny przegląd odbywał się w świetlicy wiejskiej w Lubanicach. Oprócz uczniów
i opiekunów w spotkaniach z piosenką patriotyczną wzięli udział zaproszeni goście – Wójt Gminy
Żary - pan Leszek Mrożek, pracownicy Urzędu Gminy w Żarach, dyrektorzy szkół. Do jury
przeglądu powołano panie: Barbarę Gosławską, Marię Machlewską-Gonia, Marcjannę Borecką
oraz Teresę Dudzik. Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji komisja postanowiła przyznać trzy
pierwsze miejsca w każdej grupie wiekowej:
I kategoria:
1. Zuzanna Wróblewicz z OP w Złotniku
2. Dominika Kuchenbecker z OP w Bieniowie

3. Zespół „Jarzębinki” z OP w Lubanicach
II kategoria:
1. Marcel Hebda z SP w Grabiku
2. Gabriela Komorska z SP w Lubanicac
3. Zespół „Polskie dziewczyny” z SP w Olbrachtowie
III kategoria:
1. Zespół „Harmonia”z SP w Złotniku
2. Karolina Winecka z SP w Lubanicach
3. Zespół z SP w Mirostowicach Doln.
IV kategoria:
1. Zespół „Oremus” ze Złotnika
2. Weronika Flaga z SP w Grabiku
3. Zespół „Bez nazwy” z SP w Olbrachtowie
Podobnie jak w latach poprzednich, przegląd został zorganizowany przy ogromnym wsparciu sponsorów imprezy: Urzędu Gminy w Żarach, Piekarni A. i E. Ślawskich z Lipinek Łużyckich.
Na zakończenie przeglądu każdy z jego uczestników otrzymał z rąk pana wójta pamiątkowy
dyplom oraz słodkie upominki. Zwycięzcy przeglądu uhonorowani zostali również statuetkami
oraz dyplomami . Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!
L. Kliszczak i M. Dobroń
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SESJA
SESJARADY
RADYGMINY
GMINYŻARY
ŻARY

W

dniu 15 listopada 2018 r. odbyła się ostatnia XLIII Sesja Rady Gminy Żary kadencji
2014-2018, podczas której Radni uchwalili nowy Statut Gminy Żary.

W dniu 20 listopada 2018 r. w Sali posiedzeń urzędu Gminy Żary odbyła się I Sesja
Rady Gminy Żary Kadencji 2018-2023.
Sesja do mementu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy była prowadzona przez Radnego
Seniora Kazimierza Domaradzkiego.
Na samym początku 15 wybranych radnych złożyło ślubowanie i tym samym stało się Radnymi
Gminy Żary.
Następnie przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Żary. W wyniku głosowania
tajnego na przewodniczącego wybrano radnego Leszka Kasprów.
Kolejno podejmowana była uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy
Żary, którymi zostali: radny Kazimierz Domaradzki oraz radny Krzysztof Jurkiewicz.
Następnie ślubowanie złożył Wójt elekt – Leszek Mrożek, co pozwoliło mu na objęcie urzędu
Wójta Gminy Żary.
Na I sesji Rady Gminy Żary radni ustalili również wysokość wynagrodzenia Wójta Gminy Żary
oraz podjęli uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Żary.

www.gminazary.pl
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SESJA RADY GMINY ŻARY

Komisja Rewizyjna w składzie:
1) Krzysztof Majewski
2) Antoni Chabraszewski
3) Robert Ratajczyk
2. Komisja Polityki Gospodarczej i Budżetu w składzie:
1) Katarzyna Bagińska
2) Elwira Wentlant
3) Krzysztof Jurkiewicz
4) Kazimierz Domaradzki
3. Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa w składzie:
1) Jan Gajda
2) Krzysztof Stefanowicz
3) Kazimierz Ostrowski
4. Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia w składzie:
1) Barbara Litewka
2) Paulina Olszewska
3) Przemysław Tomaszewski
4) Zbigniew Witka
5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w składzie:
1) Elwira Wentlant
2) Krzysztof Stefanowicz
3) Przemysław Tomaszewski

W

dniu 28 listopada 2018 r. odbyła się II Sesja Rady Gminy Żary, podczas której radni
dokonali wyboru przewodniczących poszczególnych komisji stałych.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej została Krzysztof Majewski
Przewodniczącą Komisji Polityki Gospodarczej i Budżetu została Katarzyna Bagińska
Przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa została Jan Gajda
Przewodniczącą Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia została Barbara Litewka
Przewodniczącą Skarg, Wniosków i Petycji została Elwira Wentlant

Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Na jej mocy zmianie ulegną stawki
za odbiór odpadów segregowanych – 14 zł /os oraz odpadów niesegregowanych – 19 zł/os
od 1 stycznia 2019 r.
Zmianie ulegnie również limit odpadów budowlano – remontowych i rozbiórkowych
do ilości 500 kg na jedną nieruchomość rocznie (obecnie jest to 50 kg) jakie można oddawać
do PSZOK.
M. Bazak
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Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Sieniawa Żarska
W dniu 17 października 2018 r. nastąpiło uroczyste przekazanie samochodu dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Sieniawie Żarskiej przy udziale Wójta Gminy Żary Leszka Mrożka
oraz przedstawicieli władz powiatowych i Komendanta PSP w Żarach.
Projekt „Strażacy na Pograniczu Polsko – Saksońskim, to innowacyjny sprzęt
ratowniczo - gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec problemu migracji ludności.”
o wartości 1 919 366,00 euro realizowany jest w Powiecie Żarskim oraz Powiecie Görlitz. Okres
realizacji projektu: 2018.03.01 - 2020.01.31. Jednym z partnerów projektu jest Gmina Żary
dla której wartość projektu wynosi 1 398 096,00 zł.
Celem projektu jest stworzenie polsko niemieckiego transgranicznego systemu ochrony
ludności, środowiska naturalnego, zabytków kultury, parków przemysłowych i usuwania powstałych zagrożeń. Zwalczanie skutków klęsk i katastrof, stałą wymianę doświadczeń, szkolenia,
ćwiczenia po obu stronach granicy oraz poprawa skuteczności interwencji.
Realizacja projektu przewiduje doposażenie OSP Sieniawa Żarska w samochód
ratowniczo - gaśniczy wyposażony w innowacyjne rozwiązania sprzętowe, z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznoekologicznych oraz z innowacyjnym systemem piany sprężonej
umożliwiającym gaszenie urządzeń pod napięciem o wartości – 1 265 670,00 zł.
D. Zaucha

www.gminazary.pl
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INFORMACJA KONIECZNOŚCI
USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ
Z dniem 1 stycznia br. weszło w życie nowe Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.1566)
nakładające na samorząd lokalny obowiązek określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej
retencji terenowej. Opłacie podlegają osoby fizyczne i prawne, będące:
•
•
•
•

właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
użytkownikami wieczystymi gruntów,
posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części,
stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, które
na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót
lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ
na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni
nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych
w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, odpowiedzialne są za zmniejszenie
naturalnej retencji terenowej.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty zależy odpowiednio
od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana
wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej.
Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 zgodnie z którym,
opłatę ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości
utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.
Zgodnie z art. 272 ust. 22 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty retencyjnej ustala Wójt
Gminy i przekazuje w formie informacji podmiotom obowiązanym do jej uiszczenia. Opłata
jest ustalana kwartalnie, a podmiot obowiązany do jej uiszczenia wnosi ją na rachunek
bankowy tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu przedmiotową
informację.
Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,
zgodnie z § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie
jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:
1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych
z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
•
do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem
– 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
•
od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych
z gruntem - 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
•
powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych
z gruntem - 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem 68 4707312 – Sekretarz
Gminy.
Wobec powyższego prosimy podmioty, których nieruchomości są zagospodarowane
w sposób zmniejszający naturalną retencję terenową w stopniu przewidzianym
ustawą, o złożenie do Urzędu Gminy Żary adres Al. Jana Pawła II 6 68-200 Żary
oświadczenia w terminie do 31.12.2018r.
P. Kowalska
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INFORMACJA
O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE
GMINY ŻARY
OBOWIĄZUJĄCEJ OD 01.01.2019 ROKU
Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) Wójt Gminy Żary
zawiadamia, że w dniu 28 listopada 2018 r. Rada Gminy Żary podjęła uchwałę nr
II/11/18 z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 30
listopada 2018r. poz. 2733 )
Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Żary
obowiązywać będą od 1 stycznia 2019 r. i wynoszą:
• 14,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli
odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
• 19,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli
odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
1. Zgodnie z treścią art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych
wskazanych w dotychczasowej deklaracji.
2. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej
opłaty.
3. Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokość opłaty nie dotyczy właścicieli
nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości
jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

DLACZEGO WZROSŁY OPŁATY ZA ODBIÓR
ODPADÓW KOMUNALNYCH?
Od stycznia 2019r. wzrasta opłata za odbiór odpadów komunalnych.
Wzrost opłaty został ustalony uchwałą nr II/11/2018 Rady Gminy Żary z dnia 28 listopada 2018r. Zwiększona opłata wynika bezpośrednio z rozstrzygnięcia przetargu na odbiór
i zagospodarowanie śmieci, który został otwarty 18 października br. W przetargu ofertę
złożyła tylko jedna firma: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. , która zaoferowała
318,60 zł brutto za tonę odbioru odpadów zmieszanych, 291,60 zł brutto za tonę
odbioru i zagospodarowania odpadów segregowanych w tym wielkogabarytowych oraz
345,60 zł brutto za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów segregowanych w Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do roku poprzedniego cena na każdej
www.gminazary.pl
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usłudze wzrosła o ok 20%.
Analiza rynku odpadów oraz przetargi w innych gminach wskazują na znaczący wzrost cen za
odbiór i zagospodarowania odpadów. Niestety z informacji docierających z różnych gmin na
terenie całej Polski wynika, iż w przetargach startuje jeden lub co najwyżej dwóch wykonawców, a więc prawie nie ma konkurencji. To niestety powoduje konieczność
przyjmowania przez gminy cen, jakie dyktują firmy. Zgodnie z prawem gmina nie może
nie zorganizować przetargu, a zaoferowanych w przetargu cen nie można negocjować.
Poza wskazanymi powyżej czynnikami, do wzrostu opłaty przyczynił się także wzrost
produkcji śmieci w ostatnich latach w naszej gminie. W podziale na poszczególne frakcje
kształtuje się ona następująco:

Ilość
odpadów
2014 [Mg]

Ilość
odpadów
2015 [Mg]

Ilości
odpadów
2016 [Mg]

Ilości
odpadów
2017 [Mg]

nie segregowane
odpady komunalne

1941,21

2132,86

2183,14

2182,78

segregowane odpady
komunalne

415,65

382,05

534,52

685,74

punkt selektywnej
zbiorki odpadów komunalnych

0,00

11,25

79,72

43,77

RAZEM

2356,86

2526,16

2797,38

2912,29

Nazwa odpadu
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Sposoby na ograniczenie kosztów systemu śmieciowego
Poza ceną 1 tony odpadów kluczowymi czynnikami wpływającymi na cenę usługi jest liczba
mieszkańców zgłoszona do systemu oraz ilość produkowanych odpadów. Zgodnie z przepisami środki z opłaty wnoszonej przez mieszkańców muszą pokryć także koszty administracyjne
(opłaty pocztowe, programy komputerowe, wynagrodzenie osób zajmujących się obsługą
i kontrolą systemu). W związku z powyższym dążymy do tego, by liczba mieszkańców
zgłoszonych do systemu była jak najbliższa rzeczywistości.
Obecnie są wykonywane kontrole deklaracji. Pracownicy urzędu gminy weryfikują czy wszyscy
złożyli deklaracje, następnie czy jest zgłoszona odpowiednia liczba osób – sprawdzane są m.in.
nowe urodzenia, meldunki, także zużycie wody. Wszystkie dane z ewidencji ludności,
informacji od sołtysa oraz z GOPS -u są porównywane z deklaracjami za odpady. Prowadzimy
także kompleksową kontrolę firmy wywożącej odpady, ponieważ każdy 1 kg śmieci
to zwiększony koszt przy wyliczaniu stawki. Będziemy namawiali mieszkańców do lepszej
segregacji, do pozostawiania odpadów organicznych w przydomowych kompostownikach.
UWAGA!
Należy pamiętać, że nie wystarczy tylko zadeklarowanie segregacji na papierze, należy przede
wszystkim przekazywać je selektywnie z podziałem na: odpady opakowaniowe ze szkła,
odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych (metalu i plastiku), odpady biodegradowalne
oraz odpady zmieszane (pozostałe, nie dające się wysegregować). Jeżeli zadeklarujemy segregację odpadów, a nie będziemy tego robić będzie to stanowiło podstawę do naliczenia
większej opłaty jak za odpady zmieszane a także do podniesienia stawki. Postępujmy więc
ostrożnie i pomagajmy sobie nawzajem do zmniejszenia kosztów systemu.
Podsumowanie
Nie mamy – jako samorząd i mieszkańcy – żadnego wpływu na ceny dyktowane przez firmy
działające na rynku odpadów. Możemy jedynie pilnować, by w systemie były zgłoszone
wszystkie korzystające z niego osoby, by do gminnego systemu nie dostawały się odpady
z przedsiębiorstw oraz by waga wystawianych przez nas śmieci w pojemnikach/workach była
jak najniższa (np. poprzez kompostowanie). Tylko te wspólne działania mogą nas uchronić
przed kolejnymi wzrostami cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów.
Nowa stawka opłaty nie wymaga od Państwa składania nowych deklaracji śmieciowych.
Jednocześnie informuję, że w związku ze zmianami wymuszonymi przez system oraz
rynek Rada Gminy podjęła nową uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów określając nowy limit przekazania do
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez mieszkańców naszej gminy
odpadów remontowo – budowlanych i rozbiórkowych, który od 1 stycznia 2019r. będzie
wynosił 500 kg na nieruchomość w ciągu roku.
P. Kowalska
www.gminazary.pl
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NOWI MALI MIESZKAŃCY
GMINY ŻARY
W okresie od 1 października
do 13 grudnia
w naszej gminie urodziło się

19 dzieci:
12 dziewczynek
7 chłopców
Razem od 01.01.2018 do 13.12.2018r.
urodziło się 109 dzieci.

Piąty konwent dla Organizacji Pozarządowych
Dnia 04.10.2018 r. w remizie
strażackiej w Bieniowie odbył się
po raz piąty konwent dla organizacji
pozarządowych
działających
na terenie Gminy Żary. W spotkaniu
wzięli
udział
przedstawiciele
oraz członkowie lokalnych organizacji. Wszyscy zgromadzeni wysłuchali
wystąpienia
przedstawiciela
stowarzyszenia Światowid – Partnera
Regionalnego
Grantowego
Programu Równać Szanse dr hab.
Zygmunta Kalinowksiego historyk
sztuki i architektury, muzeolog,
który omówił program w ramach
którego można uzyskać dotacje w wysokości 8 500 zł. O dotację mogły ubiegać się organizacje
pozarządowe w tym OSP oraz biblioteki z miejscowości do 20 tys. mieszkańców. Zostały
omówione kwestie zasad oceny wniosków, przedstawiciele organizacji otrzymali instrukcje
dotyczące kryteriów i procedur konkursowych istotnych przy podziale środków.
K. Marciniak
16
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MIKOŁAJKI 2018
W GMINNYCH SZKOŁACH

Po raz trzeci Mikołaj, na zaproszenie Wójta Gminy Żary, odwiedził wszystkich uczniów
szkół gminnych. Zarówno trzyletnie szkraby, jak i gimnazjalna młodzież ochoczo ustawiała
się w kolejce, by odebrać swoją słodką paczkę.
W części szkół, w podziękowaniu za otrzymane prezenty, uczniowie przygotowali część
artystyczną. Wysłuchać można było świąteczne piosenki, bądź też podziwiać występy taneczne.
Ogółem wręczono blisko 1200 paczek, co oznacza, że na ponad tysiącu twarzy gościł szeroki
uśmiech. Kto słuchał, ten zapewne wie, że zobaczymy się ponownie za rok.
B. Gosławska

www.gminazary.pl

17

XI GMINNY KONKURS BOŻONARODZENIOWY

W

dniach od 3 do 7 grudnia w świetlicy
wiejskiej w Olbrachtowie odbył się
XI Gminny Konkurs Bożonarodzeniowy.
Głównym celem konkursu była popularyzacja
rodzimych tradycji świątecznych oraz rozwijanie
zdolności plastycznych. Jury przy ocenianiu prac
brało pod uwagę kreatywność, estetykę pracy oraz
samodzielność ich wykonania. Konkurs odbywał
się w 5 kategoriach tematycznych i dwóch kategoriach wiekowych. Jury w składzie Ewa Kusion oraz
Mariusz Pękala po obejrzeniu 277 prac
konkursowych
przyznało
nagrody
oraz
wyróżnienia. W dniu zakończenia konkursu
mieliśmy również okazję gościć Dyrektora Agencji
Restrukturyzacji
i
Modernizacji
Rolnictwa
w Zielonej Górze Krzysztofa Nowakowskiego,
który miał specjalnie przygotowane nagrody dla
Kół Gospodyń Wiejskich za działalność i udział w
artystycznym życiu gminy. Podczas uroczystego
zakończenia konkursu Wójt Gminy Żary Leszek
Mrożek wręczył nagrody, wyróżnienia i upominki
pocieszenia przy okazji życząc, aby nadchodzące
święta były niezapomnianym czasem , spędzonym
bez pośpiechu i trosk w gronie rodzinnym.
Nagrody i Wyróżnienia otrzymali:

18
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Dzieci i młodzież do 16 lat w kategorii:
STROIK NA STÓŁ ŚWIĄTECZNY:
Monika Dyrba Oddział Przedszkolny w Złotniku - Nagroda
Marcin Zofiński SP w Lubanicach - Nagroda
Hubert Ościak SP w Lubanicach- Wyróżnienie
Szymon Peszek SP w Sieniawie Żarskiej - Wyróżnienie
OZDOBY CHOINKOWE:
Zuzanna Golec GBP filia w Złotniku - Nagroda
Natalia Czarnota GBP filia w Złotniku - Nagroda
Tymon Ostrowski GBP filia w Złotniku - Nagroda
Tomasz i Dawid Stodolski Włostów - Nagroda
Sara Stawiarz Miłowice- Nagroda
SZOPKA NOWOROCZNA:
Kornelia Peciuch Zespół Szkół w Grabiku - Nagroda
Michalina Robaszewska SP w Sieniawie Żarskiej - Nagroda
Grupa dzieci z biblioteki w Złotniku—Nagroda
Kamil Migała Zespół Szkół w Grabiku – Nagroda
WYPIEK BOŻONARODZENIOWY
Weronika Flaga Zespół Szkól w Grabiku - Nagroda
Julia Loudańska Zespół Szkół w Grabiku— Nagroda
Sara Sadraoui z Mirostowic Górnych - Nagroda
Lena Parecka SP w Zotniku - Nagroda
Natalia Pokrywiecka Sieniawa Żarska - Nagroda
Sara Stawiarz Miłowice - Nagroda
www.gminazary.pl
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INNE FORMY DEKORACJI BOŻONARODZENIOWEJ
Kinga Jakubowska Zespól Szkół w Grabiku Nagroda
Grupa dzieci z Punktu Przedszkolnego
przy SP w Olbrachtowie - Wyróżnienie
Krystian
Lachowski,
zajęcie
plastyczne
w Marszowie - Wyróżnienie
Adrian Janusz, zajęcia plastyczne w Siodle Wyróżnienie
Nikola
Lachowska,
zajęcia
plastyczne
w Marszowie - Wyróżnienie
Martyna
Cymbalik,
zajęcia
plastyczne
w Marszowie - Wyróżnienie
PRACE RODZINNE
Katarzyna Kmiecik z mamą z Lubanice - Nagroda
Gabrysia Kuros z tatą z Lubanic - Nagroda
Martyna Kubiak z mamą z Grabika - Wyróżnienie
Oliwia Kiek z mamą z Grabika - Wyróżnienie
Natalia Roszak z mamą z Grabika - Wyróżnienie
Maja i Zosia Terlecka z dziadkiem z Olbrachtów Wyróżnienie

Wiktoria Sadowa z Lubanic - Wyróżnienie
NAGRODA SPECJALNA - Alicja Ganczar, zajęcia
Plastyczne w Marszowie

Dorośli powyżej 16 lat w kategorii:
STROIK NA STÓŁ ŚWIĄTECZNY
Katarzyna Kursa z Mirostowic
Nagroda

Górnych

-

Wanda Stolarska Klub Seniora z Mirostowic
Górnych - Nagroda
Emilia Karpińska z Biedrzychowic Dolnych Nagroda
Anna Kazimierczak Klub Seniora z Mirostowic
Górnych - Nagroda
Henryka Śrutowa z Olbrachtowa - Wyróżnienie
Zofia Kula z Biedrzychowic Dolnych —
Wyróżnienie
Aleksandra Szczygielska DPS Miłowice Wyróżnienie
Edyta Lisiecka DPS Miłowice - Wyróżnienie
Halina Dżyga z Olbrachtowa - Wyróżnienie
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SZOPKA NOWOROCZNA

Zofia Kula z Biedrzychowic Dolnych - Nagroda
WYPIEK BOŻONARODZENIOWY
KGW i Zespół Łazowianki - Nagroda
Stanisława Kursa Klub Seniora z Mirostowic
Górnych - Wyróżnienie
OZDOBY CHOINKOWE
Marta Ledwoń z Grabika - Nagroda

KGW Olbrachtów - Nagroda
Anna Jaskulska z Bieniowa - Nagroda
Katarzyna Kursa z Mirostowic Górnych - Nagroda
Gabriela Majewska Klub Seniora w Mirostowicach
Górnych - Wyróżnienie
Irena Kantyka z Lubomyśla - Wyróżnienie
Alicja Górska DPS w Miłowicach - Wyróżnienie
INNE FORMY DEKORACJI BOŻONARODZENIOWEJ

Marta Ledwoń z Grabika - Nagroda
Emilia Karpińska z Biedrzychowic Dolnych Nagroda
Monika Gazda z Miłowic – Nagroda
Teresa Dudzik KGW Grabik- Nagroda
Iwona Garbaciok z Miłowic - Wyróżnienie
Małgorzata Śrutwa z Olbrachtowa - Wyróżnienie
Emilia Litwin KGW Grabik - Wyróżnienie
K. Marciniak
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INWESTYCJE
W GMINIE ŻARY
INFRASTRUKTURA
Zakończono prace dotyczące „Modernizacji/przebudowy boiska lekkoatletycznego
w Grabiku” – w ich zakres wchodziło min: wykonanie dwóch bieżni prostych o długości 100m
i 60m, o nawierzchni sportowej poliuretanowej, wyposażenie boiska w zestaw do skoku wzwyż,
pola do pchnięcia kulą oraz zeskoku wraz z polem do skoku w dal. Zmodernizowane zostały
trybuny na których zamontowano nowe siedziska dla kibiców w ilości 100 szt., wymieniono
maszty do flag, zamontowano stojaki rowerowe na 15 stanowisk, oraz 2 wiaty stadionowe
dla zawodników lekkoatletycznych. Za bramkami
w celu oddzielenia i zabezpieczenia
korzystających równocześnie z boiska piłkarskiego i bieżni postawiono piłkochwyty o wymiarach
- 55m x 8 m, wymianie podlegało także istniejące ogrodzenia z siatki na panelowe - ok. 430 mb
wraz z 3 furtkami i bramą wjazdową.
Łączny koszt inwestycji to kwota 1.235.974,29 zł
BOISKO PRZED INWESTYCJĄ
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INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

Zakończono prace związane z przebudową i rozbudową stacji uzdatniania wody
w Drożkowie za kwotę 1.227.540 zł. W ramach zadania wykonano rozbudowę istniejącego
budynku stacji uzdatniania wody , postawiono kontenery w których zamontowano agregaty
prądotwórcze na wypadek przerw w dostawie zasilania, wykonano nowy odcinek sieci
wodociągowej od nowej studni głębinowej do stacji, wymieniono pompy w istniejących
studniach, zmodernizowano i odnowiono istniejący system uzdatniania wody.

Biedrzychowice Dolne – zakończono prace związane z utwardzeniem placu przy przystanku
w ramach, których dokonano utwardzenia placu na powierzchni ok. 400 m2 za łączną kwotę
85.000,00 zł.

www.gminazary.pl
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Renowacja Stawu Mirostowice Dolne
W miejscowości Mirostowice Dolne za łączną kwotę 200.358.36 złotych dokonano
renowacji stawu w zakres której wchodziło min. jego odmulenie, oczyszczenie z zakrzaczeń,
kształtowanie i umocnienie skarp zbiornika, wzmocnienie skarp rowu płytami ażurowymi
oraz utwardzenie terenu przed akwenem. Kolejnym etapem ma być doposażenie obiektu
w małą architekturę w postaci wiaty, ławo- stołów, stojaków na rowery i tablic
informacyjnych.
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OŚWIETLENIE
W ramach rozbudowy istniejącej infrastruktury oświetleniowej wykonano :
Budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Olszyniec. Zakres prac obejmował m.in: ułożenie linii kablowej o długości ok. 620 mb, - montaż 16 słupów o wys. 7 m, - montaż 16
opraw oświetleniowych LED. Koszt wykonania to kwota 100.631,91 zł

Budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Siodło. Zakres prac obejmował m.in: - ułożenie linii kablowej o długości ok. 710 mb, - montaż 19 słupów o wys. 7 m, - montaż 19 opraw
oświetleniowych LED, oraz montaż szafki oświetleniowej ze sterowaniem. Koszt wykonania to
kwota 105.998,98 zł

www.gminazary.pl
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Wybudowano oświetlenie drogowe w miejscowości Rościce – w ramach zadania, które
opiewa na kwotę 84.993,00 została wykonana linia kablowa na odcinku ok. 600 mb wraz
z montażem 16 szt. słupów i opraw oświetleniowych typu LED.

Wybudowano oświetlenie drogowe w miejscowości Lubomyśl – za kwotę 62.730,00 złotych,
które obejmowało wykonanie linii kablowej na odcinku ok. 470 mb wraz z montażem 13 szt.
słupów z oprawami oświetleniowymi typu LED.

26
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Hybrydowe lampy solarne

Podobnie jak w latach poprzednich Gmina Żary dokonała montażu 35 szt. hybrydowych lamp
solarnych w 11 miejscowościach na terenie gminy. Za łączną kwotę 245.525,00 na którą składały
się środki z budżetu gminy i funduszy sołeckich wsi zamontowano lampy
w miejscowościach: Bieniów – 2 szt. , Bogumiłów – 4 szt., Grabik - 6 szt. , Kadłubia – 2 szt.,
Mirostowice Górne – 3 szt. , Łaz – 2 szt. , Lubomyśl – 6 szt., Olbrachtów - 6 szt.,
Sieniawa Żarska – 2 szt., Włostów – 1 szt. ,Mirostowice Dolne – 1 szt.
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KWARTALNIK WYDANY PRZEZ WÓJTA GMINY ŻARY
ZDJĘCIA I INFORMACJE NADESŁANE ORAZ PRZYGOTOWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY
OPRACOWANIE CAŁOŚCI: A. AGOPSOWICZ
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
www.gminazary.pl

