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Wizyta Wojewody w Klubie Seniora w Mirostowicach Górnych

W dniu 8.10.2019 r. do Mirostowic Górnych na
zaproszenie Wójta Gminy Żary Leszka Mrożka
przybyła delegacja z Wojewodą Lubuskim
Władysławem Dajczakiem na czele. Towarzyszyli mu Marek Ast – Poseł na Sejm RP oraz
Radny Powiatu Żarskiego Tomasz Czajkowski.
Wizyta miała związek z nowo powstałą siedzibą
Klubem Seniora, na remont której zostały przeznaczone środki w ramach tegorocznej edycji
programu Senior+. Gmina Żary na ten cel otrzymała doﬁnansowanie w kwocie 119.981,51 zł,
całkowity koszt zadania to 150.002,44 zł.
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Europejskie Dni Dziedzictwa w Gminie Żary
14 września w ramach 27. edycji Europejskich
Dni Dziedzictwa w Polsce, można było po raz
kolejny zwiedzić Dwór Sołtysi i ruiny gotyckiego kościoła w Złotniku, którymi od kilku lat
opiekuje się Stowarzyszenie „Region Łużyce”.
W dworze zwiedzający mogli zapoznać się z wyjątkowymi wnętrzami z XVI w., w których prezentowana jest wystawa zabytkowej ceramiki
budowlanej z terenów Polski, Niemiec i Włoch.
Dodatkowo zaprezentowana została nowa ceramika budowlana wytwarzana w tradycyjny
sposób przez Fabrykę Ceramiki Budowlanej
w Ostrzeszowie, specjalnie na potrzeby prac
konserwatorskich i rekonstrukcyjnych prowadzonych przy obiektach zabytkowych.
Dwór Sołtysi i ruiny gotyckiego kościoła
w Złotniku to wyjątkowy przykład możliwości
jakie drzemią w społeczeństwie obywatelskim.
Opuszczone po II Wojnie Światowej obiekty, zostały zabezpieczone wspólnymi siłami społeczników i Gminy Żary, a dzięki wsparciu Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
i Niemiecko-Polskiej Fundacji Dziedzictwa Kulturowego i Ochrony Zabytków, w dworze prowadzone są obecnie pierwsze prace konserwatorsko-budowlane.
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Działania stowarzyszenia ze Złotnika, które również angażuje się w ratowanie pałacu
w Bieczu i zamku w Żarach, zostały dostrzeżone przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, który
19 listopada br. w Warszawie, wręczył wyróżnienia dla organizatorów najciekawszych wydarzeń
promujących dziedzictwo kulturowe w ramach
27. edycji EDD „POLSKI SPLOT”.
Zwieńczenie 27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce stanowiła uroczysta gala, która
odbyła się w Centrum Sztuki FORT Sokolnickiego w Warszawie. Podczas ceremonii podkreślono znaczenie zaangażowania i podziękowano za
nie tym, którzy wykazali się inicjatywą i włączyli
się w obchody tegorocznego święta otwartych
zabytków. Najważniejszym punktem wieczoru
było uhonorowanie organizatorów najciekawszych wydarzeń odbywających się w ramach
27. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. W województwie lubuskim wyróżnienia otrzymali,
Stowarzyszenie Czas A.R.T. ze Wschowej, nasze
rodzime - Stowarzyszenie „Region Łużyce” ze
Złotnika, Gminny Dom Kultury w Kolsku oraz
Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy. Ponadto wyróżnienie specjalne przypadło dr Barbarze Bielinis-Kopeć – Lubuskiej Wojewódzkiej
Konserwator Zabytków.
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Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
16 listopada osiem par małżeńskich obchodziło jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystość tradycyjnie odbyła się w sali widowiskowej „Luna” w Żarach. Jubilaci złotych godów zostali udekorowani przez Wójta Gminy Żary Leszka Mrożka orderami nadanymi przez Prezydenta
RP otrzymali również listy gratulacyjne, kwiaty i upominki.

Janina i Józef Mucha

Feliksa i Stanisław Kisielewicz

Marianna i Edward Lipiec

Danuta i Tadeusz Zienkiewicz

Bronisława i Stanisław Bilińscy

Maria i Zbigniew Manaj

Helena i Edward Kikowicz

Halina i Stanisław Błaszkiewicz

www.gminazary.pl

5

KRONIKA WYDARZEŃ
Jubileusz 25-lecia Zespołu Śpiewaczego Wesoła Gromada oraz
55-lecie Koła Gospodyń Wiejskich

19 października br. w Mirostowicach Górnych
odbyła się uroczystość związana z obchodami
25-lecia zespołu Wesoła Gromada oraz 55-lecia powstania Koła Gospodyń Wiejskich.
Spotkanie rozpoczęło się od powitania przybyłych gości, wśród których byli obecni Wójt
Gminy Żary Leszek Mrożek, Radni Gminy
Żary, Sołtys Wsi Mirostowice Górne wraz
z Radą Sołecką, przedstawiciele innych zespołów śpiewaczych z terenu gminy oraz
wielu sympatyków i przyjaciół jubilatek.
Po powitaniu gości i wykonaniu przez Wesołą
Gromadę pięknej piosenki nadszedł czas składania życzeń i gratulacji. Jako pierwszy zabrał
głos Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek, który pogratulował członkiniom zespołu i koła pięknego
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jubileuszu i skierował do nich słowa uznania za
wieloletnią pracę na rzecz społeczności, rozwijanie pasji oraz dbanie o tradycję i dziedzictwo
kultury poprzez śpiew. Na ręce kierowniczki
zespołu przekazał talon o wartości 1500 zł. Jubilatki odebrały jeszcze moc życzeń, uścisków
i upominków od zgromadzonych gości.
To miłe popołudniowe spotkanie gościnnie
uświetniły swoimi występami zespoły: „Łazowianki” z Łazu oraz „Wrzos” z Mirostowic Dolnych.
Życzymy „Wesołej Gromadzie” pomyślności,
zdrowia, sił oraz wytrwałości i radości z tego co
robią. Niech kolejne lata będą równie owocne
w pracę twórczą, jak te dotychczasowe, a motywacja wzrasta wraz z kolejnymi jubileuszami.

www.gminazary.pl

KRONIKA WYDARZEŃ

www.gminazary.pl

7

KRONIKA WYDARZEŃ
VI Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznej
7 listopada sala wiejska w Lubanicach zapełniła
się uczestnikami oraz sympatykami Gminnego
Przeglądu Pieśni Patriotycznej. Uczniowie szkół
z terenu gminy Żary po raz kolejny rywalizowali prezentując repertuar pieśni patriotycznych.
Zmagania prowadzone były w 4 kategoriach
wiekowych, tj. I kat. - wychowanie przedszkolne, II kat. - klasy I-III, III kat. - klasy IV-VI oraz IV
kat. - klasy VII-VIII, w 2 kategoriach wykonawczych, czyli zespoły lub soliści.
W każdej kategorii dla każdej grupy wykonawczej jury przyznać mogło nagrodę i wyróżnienia. Po wysłuchaniu występów i uzupełnieniu
energii podczas poczęstunku, nastąpił najbardziej wyczekiwany moment podczas przeglądów, czy konkursów, czyli ogłoszenie wyników.
Nagrody wręczał Wójt Gminy Żary Leszek
Mrożek wraz z Kingą Grzelak, dyrektor
Szkoły Podstawowej w Lubanicach.
Decyzją jury nagrody otrzymali:
I kat. - wychowanie przedszkolne:
Soliści:
I miejsce – Wiktoria Łach, Zespół Szkół w Grabiku
Wyróżnienie – Martyna Wiśniewska, Szkoła
Podstawowa w Lubanicach
Zespół:
Wyróżnienie – Marianna Bazak i Eliza Iżewska,
Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie
II kat. – klasy I - III:
Soliści:
I miejsce – Hanna Femlak, Zespół Szkół w Grabiku
Wyróżnienie – Gabriela Zatylna, Szkoła Podstawowa w Lubanicach
Zespół:
I miejsce – „Asy z drugiej klasy”, Szkoła Podstawowa w Bieniowie
III kat. – klasy IV - VI:
Soliści:
I miejsce – Urszula Młynarczyk, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Złotniku
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Wyróżnienie – Lena Femlak, Zespół Szkół
w Grabiku
Zespół:
I miejsce – „Gwiazdeczki”, Szkoła Podstawowa
w Mirostowicach Dolnych
IV kat. – klasy VII - VIII:
Soliści:
I miejsce – Aleksandra Żurawska, Szkoła Podstawowa w Sieniawie Żarskiej
Wyróżnienie – Maja Terlecka, Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie
Wyróżnienie – Marta Augustyniak, Szkoła Podstawowa w Mirostowicach Dolnych
Zespół:
I miejsce – „Oremus”, Szkoła Podstawowa im.
Jana Pawła II w Złotniku
Wyróżnienie – „Trio z Bieniowa”, Szkoła Podstawowa w Bieniowie.
Wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe upominki, a zwycięzcy dodatkowo puchary
i statuetki.
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Gminne Obchody Dnia Niepodległości
11 listopada w Bieniowie odbyły się Gminne Obchody Dnia Niepodległości połączone
z VIII Festiwalem Piosenki i Pieśni Patriotycznej.
Po mszy świętej w kościele paraﬁalnym poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu naszej gminy, szkół oraz Koła Łowieckiego Raróg
z Zielonej Góry poprowadziły wszystkich zgromadzonych ludzi pod pomnik, aby w uroczysty
sposób oddać hołd poległym za naszą ojczyznę.
Po złożeniu kwiatów i zniczy nastąpił przemarsz
do świetlicy wiejskiej, w której został odśpiewany hymn państwowy. Po oﬁcjalnym otwarciu
obchodów zabrał głos Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek, który podziękował wszystkim za
tak liczne przybycie i godne uczczenie Dnia Niepodległości. Zachęcił również do tego oby nie
wstydzić się swoich barw narodowych, które są
piękne i z dumą wywieszać ﬂagę narodową.
Po oﬁcjalnym rozpoczęciu uroczystości wszyscy zgromadzeni wysłuchali referatu na temat
odzyskania przez Polskę niepodległości przygo-

10

towanego przez Panią Jadwigę Bakalarską,
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej z/s
w Bieniowie. Następnie Wójt wspólnie z Panią
Teresą Kowalczewską ze Stowarzyszenia Śpiewajmy Razem otworzyli VIII Festiwal Piosenki
i Pieśni Patriotycznej.
Jako pierwsze wystąpiły dzieci z grupy muzycznej „Oremus” ze Złotnika, które 7 listopada w Międzyszkolnym Przeglądzie Pieśni Patriotycznej zajęły I miejsce w kategorii zespół.
W przeglądzie pieśni patriotycznych wzięły
udział wszystkie zespoły śpiewacze z terenu naszej gminy oraz zespół Złoty Wiek z Żar i Chór
Paraﬁalny z Sieniowy Żarskiej. „Wojenko wojenki…” oraz wiele innych pieśni patriotycznych
wybrzmiewało w Bieniowie do późnych godzin
popołudniowych.
Wszyscy uczestnicy biorący udział w Festiwalu
otrzymali od Wójta Gminy Żary statuetkę oraz
pamiątkowe zdjęcie oraz puchar od organizatorów przeglądu.
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Gminny Konkurs Geograﬁczny „Cudze chwalicie, swego nie znacie…”

13 listopada sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Olbrachtowie zapełniła się uczestnikami oraz sympatykami Gminnego Konkursu
Geograﬁcznego pt. „Cudze chwalicie, swego
nie znacie…”. Konkurs organizowany był po
raz pierwszy, więc zarówno uczestnicy, jak i ich
opiekunowie, z ciekawością w nim uczestniczyli. Szkoły reprezentowały zespoły 4-osobowe
składające się z uczniów klas V – VIII.
Zmagania prowadzone były w 2 etapach. Pierwszy polegał na indywidualnym rozwiązaniu zadań testowych, drugi zaś był pracą w grupach
w ramach 6 zadań. Po każdym zadaniu na tablicy uzupełniana była punktacja, co wśród
uczestników wywoływało dość spore emocje.
Rywalizacja była wyczuwalna do ostatniego zadania, a to dostarczyło kilka niespodzianek, ponieważ do zdobycia było aż 30 punktów, które
zasadniczo mogły wpłynąć na ostateczną punktację. Tak też się stało. Do zadania 5 prowadziła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Złotniku,
ale w ostatnim zadaniu nie zdobyła kompletu
punktów i ostatecznie zajęła II miejsce ustępu-
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jąc zaledwie 4 punktami drużynie z Grabika.
Ostateczna klasyﬁkacja wygląda następująco:
I miejsce – Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kukuczki przy Zespole Szkół w Grabiku;
II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła
II w Złotniku;
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Mirostowicach Dolnych;
IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Lubanicach;
V miejsce – Szkoła Podstawowa w Bieniowie;
VI miejsce – Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie;
VII miejsce – Szkoła Podstawowa w Sieniawie
Żarskiej.
Uczestnicy, którzy zajęli miejsca I – III otrzymali
nagrody książkowe, a dla szkół wręczone zostały puchary, pozostali uczestnicy otrzymali upominki za udział.
Gratulacje dla pracowników szkoły, w tym najserdeczniejsze podziękowania dla pani Donaty
Sobańskiej, pomysłodawczyni konkursu, za organizację i nadzór nad sprawnym przebiegiem
imprezy.
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Mikołajki w Gminie Żary
6 grudnia po raz kolejny Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek obwoził po szkołach gminnych
Mikołaja, który wręczał wszystkim uczniom
i przedszkolakom słodkie prezenty. Dzieci mile
go zaskakiwały, bo wysłuchał wiele pięknych
piosenek, a dzieci z Punktu Przedszkolnego
w Olbrachtowie poczęstowały go własnoręcznie
zdobionymi piernikami. Wiadomo, szkół dużo,
to i siły potrzeba, by dostarczyć wszystkie paczki. Na koniec jednak Mikołaj był zasmucony,

ponieważ uczniowie szkoły w Mirostowicach
Dolnych chyba zwątpili czy w tym roku ponownie przyjedzie i pojechali na wycieczki - szkoła
była pusta. Mikołaj jednak powiedział, że nie
potraﬁ długo gniewać się na dzieci i postara
się przyjechać do nich w poniedziałek. I tak też
się stało. Mikołaj rozdał ponad 1.100 paczek.
Hura!!! Także wszyscy uczniowie naszych szkół
otrzymają prezenty, a dodatkowo mamy zapewnienie, że za rok znów was odwiedzimy.
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XII Gminny Konkurs Bożonarodzeniowy

W dniach od 29 listopada do 5 grudnia w świetlicy wiejskiej w Łazie odbył się XII Gminny
Konkurs Bożonarodzeniowy. Niezmiennie od
12 lat celem konkursu jest kształtowanie
i utrwalanie zamiłowania do tradycji bożonarodzeniowej oraz rozwijanie umiejętności zastosowania współczesnych technik plastycznych w tworzeniu form tradycyjnych. W tym
roku pod ocenę jury traﬁło 147 prac od około
200 wykonawców. Kryteria oceny to przede
wszystkim pomysłowość i estetyka, ważna jest
również samodzielność wykonania prac. Praca
powinna być wykonana samodzielnie od materiału do wyrobu, używanie elementów gotowych obniża wartość pracy. Trzymając się tych
zasad komisja oceniająca w składzie Pani Ewa
Kusion oraz Pan Mariusz Pękala wyłonili zwycięzców. Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek
podziękował wszystkim uczestnikom za udział
i za pielęgnowanie naszych tradycji, a z okazji
zbliżających się świat bożego narodzenia życzył zdrowia, pomyślności oraz wielu radosnych chwil spędzonych w gronie rodzinnym.
Jury nagrodziło i wyróżniło 50 wystawców indy-
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widualnych, zbiorowych oraz rodzinnych. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody
pocieszenia.
W grupie wiekowej do 16 lat w kategorii stroik na stół świąteczny nagrodzeni zostali:
Jakub Drzymała – Olbrachtów
Basia Kot – Zespół Szkół w Grabiku
Julian Zyga – Drozdów
Wyróżnienie:
Franek Nunneri – Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie
Aleksandra Milińska – Szkoła Podstawowa
w Sieniawie Żarskiej
W kategorii ozdoby choinkowe:
Nagroda:
Sara Stawiarz – Miłowice
Sara Sadraoui – Mirostowice Górne
Wyróżnienie:
Oliwia Kiek - Zespół Szkół w Grabiku
Natalia Roszak – Zespół Szkół w Grabiku
W kategorii szopka noworoczna:
Nagroda:
Miłosz Feręc – Szkoła Podstawowa w Mirostowicach Dolnych
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Michalina Robaszewska – Sieniawa Żarska
Kamil Migała – Kadłubia
Wyróżnienie:
Lena Femlak- Zespół Szkół w Grabiku
W kategorii wypiek bożonarodzeniowy:
Nagroda:
Karolina Śrutwa – Szkoła Podstawowa w Mirostowicach Dolnych
Jakub Mierzwa – Szkoła Podstawowa w Mirostowicach Dolnych
W kategorii inne formy dekoracji bożonarodzeniowej:
Wyróżnienie:
Ewa Ezulin – sekcja plastyczna Drożków
Ala Sadowska – sekcja plastyczna Siodło
Milena Pękala – sekcja plastyczna Siodło
Kuba Sadowski – sekcja plastyczna Siodło
W kategorii prace zbiorowe:
Wyróżnienie:
Oddział Przedszkolny (6-latki) Olbrachtów
Punkt Przedszkolny (5-latki) Olbrachtów
W kategorii prace rodzinne:
Nagroda:
Julia Sadowa z mamą – Lubanice
Michał Kuros z tatą – Lubanice
Patrycja Zoﬁńska z mamą – Łukawy
Wyróżnienie:
Hania Fraszewska z rodzicami
Lili Cierech z mamą – Bieniów
W grupie wiekowej powyżej 16 lat w kategorii stroik na stół świąteczny nagrodzeni
zostali:
Monika Gazda – Miłowice
Marta Ledwoń – Grabik
Romualda Laskowska – Sieniawa Żarska
Wyróżnienie:
Danuta Skórzewska – Sieniawa Żarska
Teresa Zduńska – Sieniawa Żarska
Marta Borowicz – Łaz
W kategorii szopka noworoczna:
Nagroda:
Katarzyna Kursa – Mirostowice Górne

Agnieszka Stodolska – Włostów
W kategorii wypiek bożonarodzeniowy:
Nagroda:
Kursa Stanisława – Mirostowice Górne
Bronisława Bilińska – Łaz
Zoﬁa Borecka – Łaz
Wyróżnienie:
Bronisława Karkowska – Łaz
Teresa Dudzik- KGW Grabik
W kategorii inne formy dekoracji bożonarodzeniowej:
Nagroda:
Bronisława Kursa – Mirostowice Górne
Wyróżnienie:
Danuta Kuś – Mirostowice Górne
Magdalena Paluchowicz – DPS Miłowice
W kategorii prace zbiorowe:
Nagroda:
Stowarzyszenie „Łaz –Zielony Las”
Wyróżnienie:
Zespół Śpiewaczy „Karolinki” z Grabika
Stowarzyszenie „Łaz – Zielony las”.
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Mistrzowie AGRO 2019
W Plebiscycie Gazety Lubuskiej „Mistrzowie
Agro 2019” przedstawiciele naszej gminy zostali docenieni i nagrodzeni na etapie powiatowym.
Z tej okazji Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek podczas sesji Rady Gminy Żary złożył gratulacje i podziękowania dla Elwiry Wentlant
- Sołtysa wsi Kadłubia za zajęcie III miejsca
w Powiecie Żarskim w kat. Sołectwo Roku
2019, Ewy Matuszewskiej - za zajęcie I miejsca w Powiecie Żarskim w kat. Gospodyni Roku
2019 oraz Krzysztofa Jurkiewicza - za zajęcie
I miejsca w kat. Sołtys Roku 2019.
Serdecznie gratulujemy wyróżnionym i życzymy dalszych sukcesów.

Spotkanie partnerskie w Gminie Gablenz
3 października br. odbyło się kolejne spotkanie partnerskie Gminy Żary z Gminą Gablenz. Wójt
Gminy Żary Pan Leszek Mrożek wraz z delegacją wziął udział w obchodach Święta Jedności
Niemiec. Wizyta przebiegła w miłej i radosnej atmosferze na świeżym powietrzu.
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Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Drozdowie

8 listopada w Drozdowie odbyło się uroczyste
otwarcie nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej.
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali:
Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek, Skarbnik
Gminy Żary Barbara Karpowicz, Przewodniczący Rady Gminy Żary Leszek Kasprów,
wykonawca inwestycji Edyta Tomczyk z ﬁrmy Kreator oraz Sołtys wsi Drozdów Daniel
Zyga. Wśród zaproszonych gości byli również
obecni Radni Gminy Żary oraz Rada Sołecka
wsi Drozdów. Po wystąpieniach oﬁcjalnych
i przecięciu wstęgi wszyscy mogli zobaczyć już
po części wyposażoną salę wiejską.
Nowa świetlica to budynek parterowy, posiada
powierzchnię użytkową 282 m2 na którą składają się sala główna, pomieszczenia magazy-

nowo-gospodarcze oraz pomieszczenia sanitarne (toalety). Została usytuowana w pięknej
części wsi, co dodatkowo podkreśla jej atrakcyjność.
Łączny koszt inwestycji zamknął się kwotą
1.037.232,95 zł.
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SPORT
1 BIEG PO KORONĘ HIMALAJÓW I KARAKORUM NA PŁASZCZYŹNIE
W 30 ROCZNICĘ ŚMIERCI JERZEGO KUKUCZKI
26 października odbył się 1 BIEG PO KORONĘ
HIMALAJÓW I KARAKORUM NA PŁASZCZYŹNIE
W 30 ROCZNICĘ ŚMIERCI JERZEGO KUKUCZKI.
Celem zawodów było Upamiętnienie 30 rocznicy śmierci Patrona Szkoły Jerzego Kukuczki, propagowanie parytetu wychowawczego „pokonywania własnych słabości” krzewienie postaw
prospołecznych, sportowych - ducha rywalizacji
i postaw „fair play”, integracja środowiska lokalnego. Naszym zdaniem wszystkie cele zostały
zrealizowane. Pedagodzy byli dumni ze swoich wychowanków. Rodzice ze swoich dzieci.
W oczach naszych uczniów było widać dumę,
radość, szczęście kiedy rodzice pokonywali
metę. Wszyscy czuliśmy się wygrani, przekonaliśmy się, że możemy pokonać własne słabości
i osiągnąć szczyty sukcesu. Wszystkim naszym
gościom dziękujemy za przybycie. A wszystkim
uczestnikom GRATULUJEMY!
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Mikołajkowy Turniej Tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy Żary
8 grudnia w Olbrachtowie odbył się Mikołajkowy
Turniej Tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy
Żary. Do zmagań przystąpiło 44 zawodników
z Zielonej Góry, Nowej Soli, Żagania, Nowogrodu Bobrzańskiego, Lubska, Łeknicy, Żar, Mirostowic Górnych, Łazu, Mirostowic Dolnych,
Suchlebu, Lipinek, Grabika i Olbrachtowa.
Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Wójt
Gminy Leszek Mrożek. Najliczniejszą kategorię stanowili zawodnicy zrzeszeni - 24 osoby.
W tej kategorii rozegrano łącznie 67 bardzo zaciętych pojedynków. W całym turnieju rozegrano aż 108 meczy.
Końcowa klasyﬁkacja:
- Rocznik 2003 i młodsi: 1. Duda Tomasz - Ol-

brachtów, 2. Kosiński Jakub - Grabik, 3. Olbryś
Maciej - Grabik, 4. Kowalski Wojtek - Olbrachtów;
- Amatorzy: 1. Piotrowski Zbigniew - Żary, 2. Wasilewski Jerzy - Zielona Góra, 3. Gac KrzysztofNowa Sól, 4. Wąsiński Jan - Zielona Góra;
- Mieszkańcy gminy wiejskiej Żary: 1. Burzyński
Grzegorz- Grabik, 2. Skiba Piotr - Olbrachtów,
3. Olbryś Bogusław - Grabik, 4. Mrożek Leszek Olbrachtów;
- Zrzeszeni: 1. Jackowski Tomasz - Zielona Góra,
2. Gierlach Bogusław - Nowa Sól, 3. Paszczeniuk
Dawid - Żary, 4. Iwuć Stefan - Łęknica.
Najlepsi otrzymali statuetki i nagrody ufundowane przez Gminę Żary i LKS Błękitni Olbrachtów.
Sędzią głównym był Dariusz Hawełka.

Drużynowy tenis stołowy
7.11.2019 r. w Olbrachtowie obyły się rozgrywki Powiatowej Olimpiady Młodzieży 2019/2020
w drużynowym tenisie stołowym dziewcząt
i chłopców. Do zmagań przystąpiły 3 drużyny
dziewcząt i 5 chłopców. Grano systemem ,,każdy z każdym”. Po zaciętych pojedynkach, końcowa klasyﬁkacja przedstawia się następująco:
Dziewczęta: 1. SP-1 Lubsko /Magdziarz Dominika, Czerniak Weronika/; 2. SP Olbrachtów /Tutaj Kornelia, Ostrowska Kornelia/; 3. SP Jasień.
Chłopcy: 1. SP Olbrachtów I /Kowalski Wojtek,
Duda Tomasz/; 2. Olbrachtów II /Andrzejewski
Kuba, Tutaj Dominik/; 3. SP-1 Lubsko; 4. SP Jasień; 5. SP Górzyn.

Do Finału Wojewódzkiego w Drzonkowie
awans wywalczyły zespoły SP-1 Lubsko i SP
Olbrachtów w kategorii dziewcząt i SP Olbrachtów I w kat. chłopców. Gratulujemy i życzymy powodzenia. Organizatorem i sędzią był
Dariusz Hawełka.
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INWESTYCJE
Podpisanie umowy z Marszałkiem
11 października br. odbyło się uroczyste podpisanie umowy na dotację celową doﬁnansowaną
z Zarządu Województwa Lubuskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych
o długości 0,430 km, zlokalizowanej w obrębie Lubanice. Umowę z Wójtem Gminy Żary Leszkiem Mrożkiem oraz Skarbnik Gminy Żary Barbarą Karpowicz podpisał Wicemarszałek
Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn. Kwota doﬁnansowania: 80 000 zł.

Gazyﬁkacja terenów Gminy Żary
23 października br. Wójt Gminy Żary Leszek
Mrożek odbył kolejne spotkanie z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
Rozmowy dotyczyły planów gazyﬁkacji Gminy
Żary. Strony wymieniły niezbędne informacje
określające zapotrzebowanie na gaz. Dyskutowano również o tym, jakie są możliwości rozbudowy sieci gazowych na naszym terenie.
Gazyﬁkacja obszarów wiejskich to przede
wszystkim poprawa jakości życia mieszkańców. To również wzrost atrakcyjności Gminy
pod względem inwestycyjnym.
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Modernizacja gminnego przedszkola w Grabiku
W miejscowości Grabik gruntownej modernizacji poddano obiekt istniejącego gminnego
przedszkola. W okresie 4 miesięcy dokonano
przebudowy i rozbudowy placówki, która obejmowała m.in. wybudowanie nowej sali dydaktycznej z zapleczem sanitarnym, wykonanie
toalet i węzłów sanitarnych dla dotychczasowych 4 sal, przebudowę zaplecza kuchennego z zapleczem socjalnym a także ocieplenie
ścian i dachu budynku. Przeprowadzona modernizacja spowodowała, że uczęszczające
do przedszkola “maluszki” mają do dyspozycji
przestronne funkcjonalne pomieszczenia odpowiadające wymaganym standardom.
Łączny koszt inwestycji wraz z zakupem
wyposażenia opiewał na kwotę ok. 2 ,5 mln
złotych.
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Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Bieniów
Jednostka OSP Bieniów w poniedziałek 29 października odebrała z siedziby z siedziby ﬁrmy
Szczęśniak z Bielsko Białej nowy samochód
ratowniczo-gaśniczy. Jest to średni samochód
marki Iveco, typ Eurocargo.
Nowy wóz kosztował 779.820,00 zł z czego doﬁnansowanie z Narodowego/Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Zielonej Górze wynosi 380 000,00 zł,
z dotacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego od Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji - 140 000,00 zł oraz z Komendy
Głównej Państwowej Straży Pożarnej (środki
ubezpieczeniowe) 10 000 zł. Wkład gminy to
kwota 249 820,00 zł.
Podczas odbioru odbyło się również szkolenie
z podstawowych zasad użytkowania i obsługi
samochodu ratowniczo-gaśniczego.
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Przygoda z Nysą – Etap V
Informujemy, że w ramach projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – Etap V”,
współﬁnansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 na terenie
naszej gminy w miejscowości Łaz i Mirostowice
Dolne, przy akwenach powstała nowa infrastruktura rekreacyjna w postaci wiat turystycznych, ławostołów, tablic edukacyjnych, koszy
na śmieci i stojaków na rowery.
Celem projektu jest poprawa atrakcyjności
turystycznej pogranicza polsko-niemieckiego
oraz zwiększenie dostępu do jego atrakcji przyrodniczych i kulturowych. Realizacja projektu
stanowi kontynuację poprzednich czterech etapów „Przygody z Nysą…” w ramach których na
terenie Gminy Żary został wyznaczony i oznakowany czerwony szlak rowerowy (Wielka Pętla Łużycka) prowadzący w kierunku rzeki Nysy
Łużyckiej.
Okres realizacji projektu: od 01.01.2019 r. do
30.11.2020 r.
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Drogi
Nowe odcinki dróg wewnętrznych zostały oddane do użytku mieszkańcom wsi Olbrachtów,
Lubanice i Drożków.

W miejscowości Olbrachtów wykonano nowy odcinek drogi o łącznej długości ok. 470 mb., na
której została ułożona nawierzchnia z betonu asfaltowego na podbudowie tłuczniowej. Łączny
koszt inwestycji – 242.972,97 zł. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „KAMBUD” Sp. z o.o. , Sp.K. z Nowej Soli.

W miejscowości Lubanice została wykonana nawierzchnia bitumiczna na odcinku o łącznej
długości ok. 430 mb., na którym została ułożona nawierzchnia z betonu asfaltowego na podbudowie tłuczniowej. Łączny koszt inwestycji – 234.393,78 zł. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „KAMBUD” Sp. z o.o. , Sp.K. z Nowej Soli.

W miejscowości Drożków powstał nowy odcinek drogi asfaltowej o łącznej długości ok. 610
mb., na którym została ułożona nawierzchnia z betonu asfaltowego na podbudowie tłuczniowej. Łączny koszt inwestycji – 289.832,03 zł. Wykonawcą prac była ﬁrma Transport Hasiuk –
Wiesław Hasiuk z Żar.
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Świetlice wiejskie

W miejscowości Lubanice istniejącą świetlicę wiejską poddano zabiegom poprawiającym jej
estetykę. W ramach tych zabiegów dokonano odnowienia powłok malarskich w sali głównej
i pomieszczeniach kuchennych oraz przeprowadzono cyklinowanie z zabezpieczeniem nową
powłoką ochronną parkietu. Wartość robót zamknęła się kwotą 62.850 zł.

Rozpoczęto także roboty związane z przebudową rozbudową i termomodernizacja budynku
użyteczności publicznej przy świetlicy wiejskiej w Olbrachtowie. Zakres obejmuje między innymi
przebudowę ścian wewnętrznych i stropów, dobudowę części socjalnej, nową instalację elektryczną, nowe pokrycie dachowe na którym zostaną umieszczone będą panele fotowoltaiczne.
Ponadto budynek otrzyma nową stolarkę okienną i drzwiową oraz zostanie ocieplony.
Wartość robót to kwota 1.144.073,16 zł.
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Wiaty przystankowe i rowerowe
W ramach projektu partnerskiego pn. „Kompleksowy program komunikacji w Żarsko–Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym”, doﬁnansowanego ze środków Unii Europejskiej, Gmina
Żary zamontowała na swoim terenie 3 kolejne
wiaty pasażerskie w miejscowości Marszów
i Złotnik wraz ze stojakami rowerowymi oraz
koszami na śmieci oraz 7 wiat rowerowych na
terenie szkół w miejscowościach Bieniów, Grabik, Olbrachtów, Mirostowice Dolne, Lubanice, Sieniawa Żarska i Złotnik a także 5 gablot
z mapą żarsko-żagańskiego obszaru funkcjonalnego przy istniejących wiatach pasażerskich
w m. Biedrzychowice Dolne, Kadłubia, Drozdów
i Mirostowice Górne. W ramach systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w Marszowie
zainstalowano 2 tablice wyświetlające czas rozkładu jazdy autobusów. W chwili obecnej trwa
procedura odbiorów końcowych inwestycji.

Wiata rowerowa obok SP w Olbrachtowie.

Wiata rowerowa przy ZS w Grabiku.

Wiata rowerowa przy SP w Lubanicach.
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Wiata rowerowa przy SP w Sieniawie Żarskiej.
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Wiata przystankowa w Marszowie.
Gablota w Drozdowie.

Wiata przystankowa w Złotniku.

Wiata przystankowa w Złotniku.

Tablica informacji pasażerskiej w Marszowie.

www.gminazary.pl

29

OGŁOSZENIA INFORMACJE

30

www.gminazary.pl

OGŁOSZENIA INFORMACJE
ASF - AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

Teren Gminy Żary Rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 30 listopada 2019 r.,
został określony obszarem skażonym afrykańskim pomorem świń, gdyż w północnej części
naszej Gminy tj. rejonach Lubanic i Drożkowa
oraz Dąbrowca, znalezione zostały padłe dziki.
W związku z zaistniałym faktem Powiatowy
Lekarz Weterynarii w Żarach z siedzibą w Lubsku, w dniu 2 grudnia 2019 r. wydał Komunikat
określający obszar skażony afrykańskim pomorem świń u dzików, na terenie powiatu Żarskiego, oraz wydał stosowne zalecenia między
innymi dla hodowców trzody chlewnej.
Fakt, że padle dziki były skażone ASF nie zo-

stał jeszcze potwierdzony, trwają specjalistyczne badania. Obecnie na terenie gminy Żary na
szeroką skalę prowadzona jest kampania informacyjna, zarówno wśród hodowców trzody
chlewnej jaki i mieszkańców gminy.
ASF - Afrykański pomór świń to wirusowa,
choroba o przebiegu ostrym lub przewlekłym.
Cechą charakterystyczną jest bardzo silna wybroczynowość i bardzo wysoka śmiertelność.
Choroba - jak sama nazwa wskazuje - wywodzi się z Afryki, gdzie występuje powszechnie
w wielu krajach.
Choroba ta nie stwarza zagrożenia dla
zdrowia i życia człowieka.

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