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SPORT
I REKREACJA

WIADOMOŚCI Z RADY GMINY

W dniu 18 czerwca br. odbyła się VII sesja Rady Gminy Żary.
Głównym tematem sesji było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za
2014 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu.
Zgodnie ze złożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniem dochody Gminy zostały wykonanie na poziomie
37.285.151,38 zł tj. 102,44% planu, w tym:
- dochody bieżące: 35.911.774,93 zł, tj. 102,10 % planu
- dochody majątkowe: 1.373.376,45 zł, tj. 112,16 % planu
W ramach dochodów majątkowych:
- dochody ze sprzedaży majątku - 452.606,45 zł
- dochody z tytułu dotacji na inwestycje – 913.147,00 zł (dotacja od ANR na modernizację drogi w Bieniowie 300.000 zł; refundacja za realizację projektu „Magiczne przedszkola - 376.301,20 zł; środki z ARiMR na
przystosowanie parku historycznego w Lubomyślu – 21.941,42 zł; środki z ARiMR na zagospodarowanie
terenu kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Bieniowie – 55.310 zł; środki z MSiT na boisko wielofunkcyjne w Złotniku – 105.500 zł; refundacja wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego za 2013
rok – 46.994,38 zł; refundacja środków za realizację projektu „Witamy w Gminie Żary – 7.100 zł)
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 7.623,00 zł.
W ramach dochodów bieżących najważniejsze kategorie to:
- dochody z tytułu dostarczania wody – 1.101.208,82 zł
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości – 5.239.315,81 zł
- dochody z podatku rolnego – 1.060.122,12 zł
- dochody z subwencji – 10.055.317,00 zł.
Wydatki budżetu gminy w 2014r. zostały wykonanie w kwocie 36.363.771,40 zł tj. 96,07 % planu, w tym:
a) wydatki bieżące – 30.349.099,38 zł tj. 95,65% planu,
b) wydatki majątkowe – 6.014.672,02 tj. 98,27 % planu o 1.925.468,38 zł więcej w stosunku do planu wydatków majątkowych zawartego w Uchwale budżetowej na 2014 rok (Pierwotny plan wydatków majątkowych – 4.089.203,64 zł)
W strukturze wydatków majątkowych najważniejsze to:
- inwestycje w infrastrukturę wodociągową i sanitarną – 156.297,27 zł
- inwestycje w drogi – 1.039.104,74 zł
- inwestycje w gospodarkę mieszkaniową – 44.139,83 zł
- inwestycje na cmentarzach – 50.605,93 zł
- ochotnicze straże pożarne – 635.170,59 zł
- oświata i wychowanie – 514.030,25 zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.719.092,98 zł
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z tytułu obsługi długu tj. odsetki.

Budżet pomimo planowanego deficytu w wysokości 1.451.948,34 zł zamknął się nadwyżką w wysokości
921.379,98 zł. W trakcie roku wprowadzono wolne środki w wysokości 2.187.948,34 zł.
Po rozpatrzeniu i przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014r. i sprawozdań finansowych, na podstawie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze jak również pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie wykonania budżetu Gminy – Rada w drodze
głosowania stosunkiem głosów: 13 „za” i 2 ”wstrzymujących”- udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy za
2014 rok.
Rada udzieliła dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków w kwocie 19.117,00zł dla Parafii Rzymsko-katolickiej w Sieniawie Żarskiej z
przeznaczeniem na remont posadzki, drenaż , renowację i przeniesienie płyt nagrobnych w kościele filialnym w Miłowicach. Udzieliła również pomocy finansowej dla Powiatu Żarskiego w kwocie 12.000,00zł z
przeznaczeniem na dofinansowanie hospicjum w Żarach oraz dla Miasta Zielona Góra w kwocie 908,10zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących Izby Wytrzeźwień, poprzez przyjęcie do Izby osób
nietrzeźwych- mieszkańców Gminy Żary.
Uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok Rada, między innymi - wprowadziła
do budżetu wolne środki finansowe w kwocie 1.180 tys. zł. przeznaczając je na : remonty dróg, sporządzenie projektów budowlanych na remonty dróg, montaż lamp solarnych, konserwację oświetlenia drogowego, wykonanie oświetlenia drogowego w Miłowicach, przewozy pasażerskie, udziały w ZWiK,
usprawnienie funkcjonowania przydomowych oczyszczalni w Drożkowie, wykonania przyłączy budynków
mieszkalnych do sieci wodociągowej w Olszyńcu, zakup samochodu służbowego i sporządzenie dokumentacji technicznej na budowę „Centrum spotkań w Lubomyślu”. Radni ustalili, że w skład zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników wejdą: Elżbieta Stec, Genowefa Jurec, Kazimierz Domaradzki i Leszek
Kasprów.
Rada nadała nazwę ulicy „Leśna” w Mirostowicach Dolnych. Ponadto na sesji ustalono zasady i tryb zawierania przez Gminę Żary , działająca jako inwestor zastępczy , umów na wykonania budowy przyłączy
wodociągowych do sieci wodociągowej, w ramach realizowanych przez Gminę inwestycji ze środków zewnętrznych. Uchwała będzie w pierwszej kolejności dotyczyła mieszkańców Olszyńca, gdzie Gmina jako
inwestor zastępczy wykona ze środków własnych przyłącza dla mieszkańców, a następnie odzyska środki
finansowe od poszczególnych mieszkańców Olszyńca. W miesiącu lipcu i sierpniu trwa przerwa urlopowa
w działalności Rady i jej organów, jednak może się zdarzyć, że w uwagi na pile sprawy związane z działalnością bieżącą Gminy, na wniosek Wójta Gminy będzie zwołana sesja Rady.
K. Micinowska



Co się latem rodzi, zimą się przygodzi.



Kto latem pracuje, zimą głodu nie poczuje.



Co lato uzbiera, to zima pożera.



Kiedy lipiec daje deszcze, długie lato będzie jeszcze.
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PRZEDSTAWIAMY RADNYCH KADENCJI 2014-2018— Komisja Polityki Gospodarczej i Budżetu

Ireneusz Myśków—Przewodniczący Komisji– drugą kadencję radny z Lubanic, 49 lat,
żonaty, trzech synów, od 1997 roku prowadzi działalność gospodarczą—transport ciężarowy, z zawodu jest tokarzem. Interesuje się sportem i motoryzacją (sam jest właścicielem motocykla , którym chętnie jeździ), lubi majsterkować.

Genowefa Jurec— radna z Lubomyśla, 57 lat, mężatka, troje dzieci i troje wnuków, z
wykształcenia technik rolnik, prowadzi gospodarstwo rolne, od 14 lat jest sołtysem Lubomyśla. Zapytana o hobby odpowiada -„rodzina i działalność na rzecz wsi—na nic innego już nie starcza czasu, chociaż lubię dobrą książkę i chętnie czytam, jeśli tylko czas pozwala”
Katarzyna Bagińska—radna z Drożkowa, drugą kadencję także sołtys tej miejscowości,
42 lata, mężatka, dorosły, studiujący już syn. Z wykształcenia jest rolnikiem-ogrodnikiem
ale obecnie pracuje jako sprzedawca. Zapytana o zainteresowania odpowiada - „od
zawsze lubiłam pracę z ludźmi i tak pozostało . Lubię także pracować z dziećmi - od 15
lat organizuję w swojej wsi jasełka przygotowując z dziećmi przedstawienia”.

Zbigniew Witka - już trzecią kadencję radny z Mirostowic Dolnych, trzecią kadencję
również pełni funkcję sołtysa w swojej miejscowości, 51 lat, żona Małgorzata ,troje dorosłych dzieci. Z wykształcenia kierowca—mechanik, przez wiele lat był kierowcą karetki
pogotowia, od 2002 roku pracuje w wojskowej straży pożarnej. Od lat bardzo zaangażowany w pracę na rzecz wsi i gminy.
POŻEGNANIE SOŁTYSÓW
Wybory sołtysów przyniosły zmiany w ośmiu miejscowościach naszej gminy. Nowo wybrani sołtysi będą
pełnić swoją funkcję w następujących miejscowościach:
*

w Bieniowie - Gerard Jankiewicz

*

w Kadłubi- Elwira Wentlant

*

w Lubanicach - Przemysław Tomaszewski

*

w Łazie - Krzysztof Jurkiewicz

*

w Łukawach – Alina Banasiak

*

w Mirostowicach Górnych – Andrzej Walczak

*

w Olszyńcu – Heronim Orzech

*

w Stawniku – Tadeusz Gałandziej

W dniu 28 maja w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Żarach odbyła się uroczystość, podczas której
Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek w obecności Skarbnika
i Sekretarza Gminy oraz kierowników działów podzięko4

wał ustępującym sołtysom za zaangażowanie i wieloletnią
pracę na rzecz rozwoju wsi i gminy. Pamiątkowymi upominkami i listami gratulacyjnymi podziękowano: Stanisławowi Sadowemu z Lubanic, Marianowi Peszkowi z Mirostowic Górnych, Stanisławowi Handzlikowi ze Stawnika,
Ryszardowi Wojciechowskiem z Olszyńca, Józefowi Zalewskiemu z Kadłubi, Robertowi Teplaków z Łukaw oraz
Henrykowi Dobrzyńskiemu z Łazu.
E. Kusion
KALEJDOSKOP KULTURALNY czyli ważne wydarzenia kulturalne w II kwartale 2015r.
Z poezją i piosenką przez zwyczajne życie… - taki tytuł nosiło spotkanie autorskie z p. Danutą Pławińską, które odbyło się 16 kwietnia w Bibliotece
Miejskiej w Żaganiu (Pałac Książęcy). Blisko 60 osób przyszło posłuchać
pięknych, z serca płynących wierszy i piosenek p. Danusi, której twórczość, rozpoczęta w wieku siedemnastu lat rozwija się zbiegiem życia, wynika z różnych doświadczeń i różnych przeżyć. Jej utwory, proste i traktujące o zwykłych, codziennych sprawach i normalnych , ludzkich odczuciach i uczuciach trafiają do każdego słuchacza—bo każdy z nas przeżywa
podobne emocję, tylko nie każdy ma tę „iskrę bożą”, aby przelać swoje
przemyślenia na papier. Pani Danusi udaje się to na pewno, czego dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia za teksty piosenek. Doczekała się
publikacji poezji: „Samotna i krucha”, „Zwyczajne życie”, „To dla mnie,
mamo” (wiersze dla dzieci) a także płyt, z których najbardziej znaną jest
zawierająca chwytające za serce piosenki religijne „Posyłaj do mnie anioła”. Teksty p. Danusi można usłyszeć też w programach Radia Zachód, z
którego dziennikarz, p. Donat Linkowski poprowadził ten wieczór autorski.
Od wielu lat jest nierozerwalnie związana z zespołem „Wesoła Gromada” dla
którego pisanie tekstów sprawia jej jak sama mówi, ogromną radość. Gratulujemy i życzymy wielu jeszcze sukcesów.
E.Kusion
Mały Talent ' 2015 -to coroczny gminny konkurs
dla najmłodszych ( do 6 lat) recytatorów i wokalistów.
W tym roku odbył się po raz dziesiąty, w dniu 6
maja w świetlicy w Olbrachtowie i zgromadził 37
małych wykonawców, którzy zaprezentowali
utwory polskich autorów. Tytuł „Małego Talentu
Recytatorskiego” wywalczyła sobie czteroletnia
Julia Wawryk , zaś „Małym Talentem Wokalnym” została Ula Młynarczyk – obie dziewczynki
są mieszkankami Złotnika.
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„Angelana”

- Przegląd Piosenki i Pieśni Religijnej po raz
dziewiąty odbył się na placu przy kościele parafialnym
w Olbrachtowie. Po raz ostatni z udziałem twórcy i
głównego organizatora - Ś. P. Księdza Zygmunta
Czepirskiego. Na festiwal, (tym razem niestety, z powodu choroby księdza znaczną część obowiązków przejęli
współorganizatorzy—Gmina Żary, Rada Sołecka i KGW w
Olbrachtowie oraz Starostwo Powiatowe w Żarach w
zakresie dofinansowania nagród)) przyjechało w tym
roku 20 zespołów śpiewaczych w tym 4 dziecięcomłodzieżowe.

W skład jury wchodziły w tym roku panie: Magdalena
Łazar-Massier, Anna Ślawska i Aleksandra Stepek. W kategorii zespoły dziecięco – młodzieżowe dwa pierwsze miejsca zajęły zespoły:”Zar miłości” z Kunic i „Źródełko” z
Wichowa. W tej kategorii przyznano również dwa drugie
miejsca i zajęły je „Mała Tęcza” z Olbrachtowa i „Integra”
z Miłowic. Na wyróżnienie zasłużył sobie Wojciech Bujak.
W kategorii dorosłych pierwszym miejscem nagrodzono
„Złoty Kłos” z Marszowa, drugim - „Bieniowianki” z Bieniowa, zaś trzecie miejsce przypadło „Karolinkom”
z
Grabika i zespołowi „Pod Różą” z Żagania. Wyróżniono
„Wrzos” z Mirostowic Dolnych, „Wesołą Gromadę” z Mirostowic Górnych, „Jarzębinki” z Otynia, „Rodzinę
Muzykującą” z Łukaw i „Serce Bukowiny” z Nowogrodu Bobrzańskiego. Impreza miała jak co roku charakter festynu i zakończyła się zabawą taneczną.
E.Kusion/foto J. Wilga

W konkursie Wypieków Wiejskich pod hasłem
„Lubuska Baba” jaki odbył się podczas tegorocznych AGROTARGÓW w
Kalsku w dniu
07czerwca
swój wypiek
prezentowały
panie z KGW
„Karolinki” z
Grabika.
Imponująca
„baba” znalazła uznanie w
postaci III miejsca w konkursie w którym prezentowało się 7 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa oraz producent wyrobów
regionalnych Biały Tulipan (lubuskie pierniki). Panie z Grabika powtórzyły sukces z ubiegłego roku, kiedy to II miejsce przyniosły im przetwory owocowo-warzywne.
E.Kusion
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50 lat Koła Gospodyń Wiejskich i
20 lat zespołu „Jutrzenka” - tak
doniosłe jubileusze obchodziły w
ostatnią sobotę maja Panie z Olbrachtowa. Uroczystość zgromadziła w olbrachtowskiej świetlicy wielu znakomitych gości, wśród których nie mogło zabraknąć mieszkającego w tej miejscowości Wójta
Gminy Leszka Mrożka, czy wywodzącej się z Olbrachtowa, Burmistrz
Danuty Madej. Uroczystość otwarły swym występem jubilatki z
„Jutrzenki”, po czym Joanna Lewandowska, obecna szefowa KGW
przywitała wszystkich i w krótkim wystąpieniu przedstawiła bogatą, wszak już pięćdziesięcioletnią historię
KGW w Olbrachtowie. O zespole śpiewaczym opowiedziała p.
Teresa Jackiewicz, po czym nastąpiła najpiękniejsza dla Jubilatek chwila – przyjmowanie gratulacji, kwiatów i upominków.
Swoim występem uświetniły
uroczystość dzieci z „Małej Tęczy” i panie z zespołu „Wrzos” z
Mirostowic Dolnych a potem
jak zwykle przy takich okazjach,
był szampan i tort (prezent od
„Małej Tęczy”) i bawiono się
wspaniale do późnych godzin
nocnych. Gratulujemy zarówno
KGW jak zespołowi „Jutrzenka” i życzymy wielu jeszcze lat aktywnego uczestniczenia w życiu lokalnej społeczności i wielu pomysłów na uatrakcyjnienie życia kobiet na wsi.
E. Kusion
Naszej gminie przybywa mieszkańców

W okresie od 1 marca do 30 czerwca urodziło się 28 dzieci:
DZIEWCZYNKI - 12
CHŁOPCY - 16
Od początku 2015 roku przybyło naszej gminie 54 mieszkańców.
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GALERIA „Mi” w Mirostowicach Dolnych

W sobotnie popołudnie 20 czerwca w sali świetlicy wiejskiej w Mirostowicach Dolnych otwarto wystawę o nazwie GALERIA „Mi” - WYSTAWA CERAMIKI.
Wystawę przygotowano w ramach realizacji zadania: STOWARZYSZENIE na
rzecz ROZWOJU WSI „DOLINA ZIELONA”: Utworzenie i prowadzenie Sali
Tradycji Ceramicznych „Mi” w Mirostowicach Dolnych w ramach dofinansowania zadania publicznego przez Urząd Gminy Żary. Na wystawę przybyło
bardzo wielu gości wśród których znakomitą część stanowili byli pracownicy
Mirostowickich Zakładów Ceramicznych i ich rodziny – czyli ta grupa, do
której w zamyśle organizatorów ta wystawa miała
„przemówić”. O tym , że pomysł był naprawdę trafiony
niech świadczy choćby liczba darczyńców, którzy
wzbogacili ekspozycję swoimi zbiorami, darując je lub
wypożyczając na potrzeby wystawy. Są to : Roman
AMBROSZKO, BIBLIOTEKA w Mirostowicach Dolnych,
Urszula BŁAŻEJEWSKA, Mariola i Leszek CHOWANIEC,
Tadeusz
GARBACIAK,
Barbara i Marcin JĘDRASZAKOWIE, Bogdan ŁUKASZEWICZ,
Elżbieta
i Zbigniew MAZIARZOWIE, Bożena i Adam
MAZIARZOWIE (Żary), Witold MIERZEJEWSKI, Maria MOLIŃSKA Stanisława
NOWICKA, Katarzyna PEREK – SAMOSIUK, Maria PATRO, Anita i Przemysław
PAWLAKOWIE, Urszula PODHAJNA, Anna i Waldemar ROJKOWIE (Krosno
Odrzańskie), Joanna STROJNA, Iwona i Maciej SZAFRAŃSCY, Krzysztof WIECZOREK, Jan WIERZBICKI, Jolanta
i Tomasz ZABAWA, Wiesława ZEGIEL oraz wiele innych BEZIMIENNYCH osób. Zwiedzający z rozrzewnieniem wspominali czasy funkcjonowania MZC, odnajdywali siebie lub bliskich i znajomych na fotografiach,
opowiadali zdarzenia, które na tych fotografiach zostały upamiętnione, Nie jednemu z pewnością łza się w
oku zakręciła – to przecież jego młodość, albo rodziców czy
dziadków...
Nieoceniona jest praca jaką włożył w powstanie tej wystawy p. Maciej Szafrański, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia „Dolina Zielona”. Jak
to jednak bywa przy tego
rodzaju przedsięwzięciach
sam nie poradziłby sobie ze
wszystkim. Z pomocą jednak
przyszli wolontariusze: Urszula BŁAŻEJEWSKA, Małgorzata GOŁĘBIEWICZ, Zbigniew MAZIARZ, Arkadiusz PEREMICKI (Bogatynia),
Mateusz PIECHOTA, Radosław RUDZIŃSKI, Julia SZAFRAŃSKA, Zofia SZAFRAŃSKA, , Emanuel SZAJ, Rafał WRÓBLEWICZ oraz zaprzyjaźnione instytucje i działające na terenie wsi
organizacje:Biblioteka w Mirostowicach Dolnych, LKS „Mirostowiczanka”, Koło Gospodyń Wiejskich i Zespół Szkół w Mirostowicach Dolnych. Komisarzem wystawy został p. Radosław Rudziński a koncepcję plastyczną przygotowała p. Małgorzata Gołębiewicz. W zamyśle organizatorów wystawa po jej zakończeniu
(30 czerwca) ma stanowić zaczątek Izby Pamięci Mirostowickich Zakładów Ceramicznych, która na stałe
będzie miała swoją siedzibę w świetlicy wiejskiej. Zainteresowanych odsyłam do strony internetowej
www.mirostowice.pl , gdzie można znaleźć wirtualne muzeum wyrobów MZC.
E. Kusion
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Najpiękniejsza Wieś Lubuska

W dniu 24 czerwca Złotnik, ubiegłoroczny laureat konkursu
„Najpiękniejsza Wieś Lubuska” był gospodarzem uroczystości
rozstrzygnięcia i wręczenia nagród tegorocznej edycji tego konkursu. Wzięli w niej udział oprócz gospodarzy wsi i gminy : Wicemarszałek Województwa Lubuskiego – Stanisław Tomczyszyn,
Poseł na Sejm Rumunii – Gerwazy Longher wraz z małżonką, Prezes Stowarzyszenia Sołtysów – Edward Jednoszewski, Zastępca
Dyrektora Departamentu PROW – Tadeusz Woźniak, Kierownik
Wydziału Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Monika Nowicka.
Laureatami tegorocznej edycji są:
I miejsce Nowiny Wielkie – Gmina Witnica
II miejsce Dąbrówka Wielkopolska Zbąszynek
III miejsce Dobrosułów – Gmina Bytnica
Wyróżnienia:
Połęcko - Gmina Ośno Lubuskie - za działalność młodych ludzi
w rozwój miejscowości
Stary Dworek – Bledzew - za działalność młodych ludzi w rozwój miejscowości
Połupin - Gmina Dąbie – za zamiany wprowadzone w miejscowości w ostatnich latach
Stoki - Gmina Pszczew - za trzymianie się tradycji w miejscowości typowo rolnicze
Gminę Żary reprezentowała miejscowość Siodło, a nagrodę za udział w konkursie odebrał sołtys wsi Leszek Kasprów.
A. Partyka
Organizacje pozarządowe
W dniu 19.06.2015 r. w świetlicy wiejskiej w Biedrzychowicach odbył
się II Konwent Organizacji Pozarządowych działających na terenie
Gminy Żary.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele oraz członkowie organizacji
pozarządowych. Otwarcia spotkania dokonał Sekretarz Gminy Radosław Pogorzelec. Program spotkania obejmował między innymi
prezentację projektu Centrum Wsparcia NGO w mieście Żary, której dokonała przedstawicielka Urzędu Miejskiego Agnieszka Makosz oraz prezentację działalności doradczej dla organizacji pozarządowych organizowaną przez Łużycką Wyższą Szkołę Humanistyczną w Żarach, przedstawioną przez Kanclerz Izabelę Kumor-Pilarczyk.
Po części oficjalnej wszyscy zebrani zaproszeni zostali na poczęstunek. Przy grillu członkowie organizacji pozarządowych wymienili
się doświadczeniami i zapowiedzieli chęć kontynuowania tego
rodzaju spotkań.
A. Kochanowska
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SZKOŁY - PRZEDSZKOLA

Uczniowie, z których jesteśmy dumni !
Nagrody Wójta Gminy za wybitne wyniki w roku szkolnym 2014/2015 otrzymali w tym roku uczniowie:
Karolina Capar -kl. V i Aleksander Paweł Parus - kl. VI z SP w Olbrachtowie, Aleksandra Brudna kl.V i Kacper Zamojcin - kl. VI z SP w Złotniku, Małgorzata Dominiak - kl. VI i Wiktoria Ościak kl. VI z SP w Lubanicach, Klaudia Budzynska – kl.V i Aneta Marcinkowska - Kl. VI z SP w Sieniawie Żarskiej, Dominika Majcher - kl. VI i Julia Wiśniewska - kl. VI z SP ZS w Mirostowicach Dolnych, Julia
Baryła - kl. VI i Hanna Pietrzak – kl.VI z SP ZS w Bieniowie, Dagmara Marczuk - kl. V i Roksana Marczuk kl. VI z SP ZS w Grabiku, Agnieszka Polit - kl. I i Sandra Jemioła - kl. II z Gimnazjum ZS w Grabiku, Aron
Raszewski - kl III i Arkadiusz Porzucek - kl. III z Gimnazjum ZS w Bieniowie oraz Katarzyna Masztalerz kl. I i Kacper Ślipko - kl. III z Gimnazjum ZS w Mirostowicach Dolnych.
U. Chomont
Uczniowie kl. VI SP w Olbrachtowie : Agata Dżyga Dominika
Kamieniecka, Tomasz Kowalczyk, Kacper Marko, Klaudia Mielniczek, Aleksander Parus, Lidia Słowińska,
Kamil Stefański i Natalia Wiercińska wypadli najlepiej spośród szkół publicznych powiatu żarskiego
na sprawdzianie szóstoklasisty. Imponujące jest
to, że wyniki tej klasy przekraczają średnią ogólnopolską z matematyki—o 13 punktów procentowych,
z języka polskiego o prawie 7 p. p. i z języka niemieckiego o ponad 6 p. p. Wychowawczynią tej klasy jest p.
Agnieszka Sztonyk Rewaj. Tegoroczni uczniowie klas VI są
pierwszym rocznikiem, który od kl. I uczył się zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego i pisał ten sprawdzian w noUczeń klasy II Szkoły Podstawowej w Lubanicach Szymon Pietrowiak odebrał w
Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach dyplom oraz nagrodę za zajęcie
I miejsca w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Portret Żarskiego Bazyliszka”
w kategorii klas I-III.
W dniu 12 czerwca nastąpiło rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczngo
na Rękodzieło Artystyczne „Kwiaty ogrodowe” organizowanego przez MDK w Krakowie. Małgorzata Dominiak uczennica klasy
VI Szkoły Podstawowej w Lubanicach wzięła udział w tym konkursie. Praca została
doceniona, a jury konkursu, któremu przewodniczył dr Jacek Pasieczny, przyznało jej
tytuł laureata i III miejsce w kategorii
uczniów klas IV-VI. .

ŻYCZYMY UDANYCH, SŁONECZNYCH WAKACJI!
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UWAGA RODZICE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM!
Po rozpoznaniu potrzeb rodziców został ustalony wakacyjny harmonogram pracy
Przedszkola w Grabiku i Punktu Przedszkolnego w Sieniawie Żarskiej:

Przedszkole w Grabiku
czynne od 1 lipca do 15 lipca 2015r.
Punkt Przedszkolny w Sieniawie Żarskiej
czynny od 16 lipca do 31 lipca 2015r.

ROLNICTWO– OCHRONA ŚRODOWISKA
Dofinansowanie do usuwania azbestu.
Wójt Gminy Żary rozpoczął w 2015r. realizację Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Żary.
Na przełomie kwietnia i maja przeprowadzono nabór wniosków. W związku z dużym zainteresowaniem
mieszkańców zwiększono przeznaczoną na ten cel kwotę w budżecie gminy tak, aby zrealizować wszystkie
poprawnie złożone wnioski.
Dofinansowanie jest przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest z majątku będącego w
posiadaniu osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego,
którzy na dzień złożenia wniosku oraz w dniu jego realizacji są właścicielami nieruchomości objętej wnioskiem, z zastrzeżeniem, że nieruchomość nie jest wykorzystywana na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Dofinansowanie obejmie pokrycie 100% kosztów:
* demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest stanowiących
pokrycia dachowe, elewacyjne i inne elementy budowlane
* zbierania, transportu i unieszkodliwiania zgromadzonych na działkach gruntowych wyrobów zawierających azbest bez demontażu
Gmina nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych, a także
kosztów wykonania dokumentacji technicznej. Koszty te pokrywa w całości wnioskodawca.
Wykonawca wybrany przez Gminę Żary planuje przeprowadzić prace pod koniec miesiąca czerwca i w lipcu.
Jednocześnie do dnia 30 września 2015r. trwa nabór wniosków osób, które są zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania w 2016r.
Zwraca się szczególną uwagę, że ubiegać się o dofinansowanie mogą jedynie osoby, które mają unormowany stan prawny do nieruchomości, ponieważ wymagane są podpisy wszystkich właścicieli.
Ponadto osoby zdecydowane w 2016r. na demontaż wyrobów zawierających azbest z budynku, powinny dokonać ZGŁOSZENIA tego faktu w Starostwie Powiatowym w Żarach, tak by do 30 września 2015r.
dostarczyć do Urzędu Gminy Żary kopię złożonego Zgłoszenia budowlanego. Następnie po upływie 30
dni wnioskodawca powinien wystąpić do Starostwa Powiatowego w Żarach o zaświadczenie potwierdzające, że nie wniesiono uwag do Zgłoszenia.
Zasady przyznawania dofinansowania dostępne są na stronie Urzędu Gminy Żary BIP w zakładce AZBEST
dostępna jest również Uchwała Nr XXXII/339/13 Rady Gminy Żary z dnia 19 września 2013r. w sprawie
określenia zasad dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żary (DZ. URZ.
WOJ. LUB 2013.2060 -Ogłoszono: 2013-10-01).
B. Klisowska
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Informacja dla rolników
Przypominamy, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany
do produkcji rolnej, powinien zbierać faktury VAT. W terminie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.
należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca
położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego
na 2015 r.
Stawka zwrotu akcyzy paliwowej w 2015 r. wynosi 0,95 zł do 1 litra oleju napędowego
Pieniądze wypłacane są w terminie: 1-31 października 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim
terminie, gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku..
P. Reczuch

GOSPODARKA ODADAMI
Na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) Zamawiający – Gmina Żary zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym na wybór Wykonawcy zadania pn: „Usługa w zakresie odbioru zmieszanych i posortowniczych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Żary i ich transport do miejsc unieszkodliwiania lub odzysku, zorganizowanie stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
oraz odbieranie i zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Żary” najkorzystniejszą ofertę złożyło:
Przedsiębiorstwo Komunalne „PEKOM” S.A.ul. Św. Brata Alberta 8, 68-200 Żary (oferta nr 1)
Okres świadczenia usługi- 01.10.2015r. – 31.12.2016r.
Nazwa i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktacja poszczególnych ofert/ punktacja
łączna:

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Przyznane punkty
w kryterium

Cena
(waga 95%)

Suma punktów

Termin płatności wynagrodzenia wykonawcy

(waga 5%)

1

Przedsiębiorstwo Komunalne
„PEKOM” S.A.
ul. Św. Brata Alberta 8,
68-200 Żary

95,00

5,00

100,00

P. Kowalska
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WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCOW

Starego telewizora czy radia, termometru rtęciowego, starych farb i rozpuszczalników lub na przykład baterii nie wolno wrzucać do śmieci zmieszanych, ani pojemników czy worków przeznaczonych na odpady
zbierane selektywnie. Tego rodzaju odpady są przyjmowane BEZPŁATNIE w mobilnych Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynnych raz na dwa miesiące w każdej miejscowości Gminy Żary.
UWAGA!!! OD DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2015 ZMIANA !!!
Wyżej wymienione odpady, od października mieszkańcy naszej gminy będą mogli oddać tylko
i wyłącznie w stacjonarnym punkcie PSZOK w Żarach przy ul. Brata Alberta 8 (teren firmy PEKOM SA).
Powstała zmiana została narzucona przez zmianę Ustawy.
P. Kowalska

Przypominamy , że akcja „Zaopiekuj się mną” ciągle trwa.
Bezdomne zwierzaki liczą na Twoje dobre serce!

Te pieski i wiele innych czekają w schronisku w Piotrowie na kogoś, kto da im nowy dom.
Może na Ciebie?
Kontakt: Schronisko Piotrów– 604 209 667, Urząd Gminy Żary : (68) 470 73 10; 470 73 28

Dziękujemy za życzliwość
Gronu Pedagogicznemu Zespołu Szkół w Grabiku oraz Zespołu Szkól w Bieniowie
za uwrażliwienie dzieci i młodzieży na los pokrzywdzonych i bezbronnych zwierząt.
Uczniom - za niezwykle aktywne włączenie się do akcji „Zaopiekuj się mną”,
za okazane serce i pomoc w postaci zebranej karmy i akcesoriów niezbędnych do opieki
nad bezdomnymi czworonogami ze schroniska w Piotrowie.
Panu Adamowi Krasowskiemu z Bogumiłowa, za bezinteresowną pomoc i zaangażowanie w karmieniu
psów w Bogumiłowie, za dobre serce i wrażliwość, która nie pozwala przejść obojętnie obok potrzebujących i porzuconych zwierząt. Cieszymy się, że na swojej drodze możemy spotkać tak wspaniałych
i wartościowych ludzi.

Wójt Gminy Żary
Leszek Mrożek
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OPŁATY ZA UŻYTKOWANIE MIEJSCA NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH W GMINIE ŻARY

Wójt Gminy Żary informuje o konieczności złożenia opłaty za kolejne
20 lat użytkowania miejsca pod grób na terenie cmentarzy komunalnych.
Uiszczanie opłat reguluje Dz. U. z 1959r. nr 11 poz. 62 z późn. zmianami.
Brak opłaty za miejsce na kolejne 20 lat będzie skutkować przeprowadzeniem
PROCEDURY LIKWIDACJI GROBU
Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach pracy urzędu gminy pok.
104 lub 208.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/225/12
Rady Gminy Żary
z dnia 27.09.2012 r.
Cennik opłat związanych z pochówkiem, rezerwacją miejsc, ekshumacją, udostępnieniem domu pogrzebowego
oraz wjazdem na teren cmentarzy komunalnych
Do niżej wymienionych kwot zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującą stawką.
L.p
.

Wykup miejsca

Wykup za
pierwsze
20 lat

Opłata za
następne
20 lat

Wykup miejsca
1

2

3

4

5

6

7

8

Grób ziemny zwykły jednoosobowy

200 zł

200 zł

- utrzymanie cmentarza

20 zł

20 zł

Grób ziemny głębinowy dwumiejscowy ( w pionie )

300 zł

300 zł

- utrzymanie cmentarza

20 zł

20 zł

Grób ziemny głębinowy dwumiejscowy (w poziomie)

400 zł

400 zł

- utrzymanie cmentarza

20 zł

20 zł

Grób ziemny dziecinny (dzieci do lat 6 )

150 zł

150 zł

- utrzymanie cmentarza

20 zł

20 zł

Grób murowany pojedynczy

450 zł

450 zł

- utrzymanie cmentarza

20 zł

20 zł

Grób murowany dwumiejscowy (w pionie)

650 zł

650 zł

- utrzymanie cmentarza

20 zł

20 zł

Grób murowany dwumiejscowy (w poziomie)

800 zł

800 zł

- utrzymanie cmentarza

20 zł

20 zł

Grób urnowy zwykły jednomiejscowy

150 zł

150 zł

-utrzymanie cmentarza

20 zł

20 zł
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Grób urnowy głębinowy dwumiejscowy

250 zł

250 zł

- utrzymanie cmentarza

20 zł

20 zł

Inne opłaty
1
0

Rezerwacja miejsca do czasu pochówku

300 zł

300 zł

1
1

Ekshumacja wykonana przez firmę specjalistyczną
- zwłok lub szczątków ludzkich pochowanych w trumnie

100 zł

- prochów ludzkich pochowanych w urnie lub zwłok dziecka do lat 10

50 zł

1
2

Oplata za udostępnienie domu pogrzebowego do jednego pochówku

50 zł

1
3

Opłata za wjazd na teren cmentarza w celu montowania lub wymiany
istniejącego już pomnika

50 zł

T. Polak
BUDOWNICTWO - INWESTYCJE - GOSPODARKA WODNA
Informacja o robotach i inwestycjach drogowych na terenie gminy

Bieżące naprawy dróg
W ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie gminy, od miesiąca czerwca przeprowadzone będą remonty cząstkowe /naprawy ubytków/ dróg asfaltowych masą asfaltową na gorąco w miejscowościach Sieniawa Żarska, Olbrachtów, Dąbrowiec, Bieniów, Surowa, Lubomyśl, Złotnik, Biedrzychowice, Bogumiłów,
Kadłubia - wykonawcą prac będzie firma BUD-DRÓG z Kożuchowa.
W porozumieniu z sołtysami wsi dostarczono kruszywo /tłuczeń 0-31,5mm/ do ulepszenia konstrukcji
gruntowych nawierzchni dróg na terenie miejscowości: Biedrzychowice Mirostowice Dolne, Mirostowice
Górne, Łaz, Sieniawa Żarska, Olbrachtów, Siodło, Drożków, Miłowice, Lubomyśl, Olszyniec.
Ponadto sukcesywnie przy sprzyjających warunkach pogodowych drogi gruntowe poddawane są zabiegom związanym z przeprofilowaniem ich spadków poprzecznych przy użyciu równiarki. Prace te wykonano
już w Łukawach, Biedrzychowicach Rościcach, Bogumiłowie, Drozdowie, Sieniawie Żarskiej, Siodle, Łazie
i w kierunku „Elektrowni Łozy”.
Pracami naprawczymi zostaną objęte także przystanki komunikacji publicznej w zakresie uzupełnienia wybitych szyb, naprawy i renowacji konstrukcji stalowych – w miejscowościach Drozdów, Stawnik - prace
naprawcze wykona Zakład Remontowo Budowlany Z. Michoński z Żar. Na podobne naprawy oczekują
przystanki z Bieniowa, Biedrzychowic.
Oświetlenie drogowe
W roku bieżącym po uzyskaniu pozwolenia na budowę i wyłonieniu wykonawcy zostanie wykonany odcinek oświetlenia drogowego w miejscowościach Miłowice.
Pragniemy przypomnieć, że tak jak w roku ubiegłym ewentualne zgłoszenia awarii / uszkodzeń oświetlenia drogowego należy kierować do tut. Urzędu pod numer tel. 68 470-73-10 - p. Piotr Dziok lub sołtysów
wsi. Zgłoszenia kierowane bezpośrednio do ENEA Żary pozostają bez reakcji do chwili ich formalnego potwierdzenia przez urząd.
P. Dziok
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Sieci wodociągowe.

W dniu 19 czerwca 2015r. zostały odebrane roboty budowlane dotyczące zadania inwestycyjnego pn.
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszyniec”.

Podczas trwających od lutego br. prac Zakład
Instalacyjny i Usług Ogólnobudowlanych
„Matuszczak Sp. z o. o. ułożył 7.424 metrów
rur sieci wodociągowej, 41 kompletów hy-

drantów i 78 kompletów. zasuw różnych
średnic.
Koszt inwestycji przekroczył milion złotych,
dofinansowanie ze środków UE wyniesie
około 600 tys.

Trwają prace przy budowie odcinka sieci wodociągowej z Żar do działki inwestycyjnej w Kadłubi zlokalizowanej przy drodze krajowej nr 27.
Wykonawcą przedsięwzięcia jest GAZOPOL Ltd Przedsiębiorstwo Inwestycyjno –
Usługowe Sp. z o. o. z Koszalina.
W ramach prac zostały wykonane dwa przejścia pod drogami krajowymi
(nr 12 i nr 27) oraz położone 603 metry rury wodociągowej.
Koszt inwestycji wyniesie 220 tys. zł.

W. Wojtiuk

UŚMIECHNIJ SIĘ— ŚMIECH PRZEDŁUŻA ŻYCIE
- Żona wymogła na mnie wczoraj kupno nowej kiecki .
- Jakich użyła argumentów?
- Wszystkich, jakie miała w zasięgu ręki.

Kapral zwołuje zbiórkę kompanii młodego rocznika.

-Mam dla was dwie wiadomości: złą i dobrą. Najpierw zła: macie napełnić piaskiem trzy tysiące worków.
A teraz wiadomość dobra: piasku jest pod dostatkiem.
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na Festynie Rodzinnym w Grabiku
W dniu 30.05.2015 odbył się w Grabiku Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka zorganizowany przez Zespół Szkół w Grabiku, Radę Sołecką Grabik, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach, Biblioteka
Gminną Filia w Grabiku, Radę Rodziców i Koło Gospodyń Wiejskich „ Karolinki” z Grabika. Organizatorów wspomagała też Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych. Osoby, które
przybyły na festyn mogły skorzystać z wielu interesujących atrakcji.
Dzieci miały możliwość: malowania twarzy, robienia własnoręcznie baniek mydlanych , udziału w licznych konkurencjach sportowych. Chętni
mogli uczestniczyć w pokazach Straży Pożarnej, zabawach w parku linowym oraz
przejażdżkach kładami .Wszystkie dzieci biorące udział w
festynie dostały darmowy poczęstunek
(grochówka, lody, ciasto , napoje, pieczone kiełbaski).Pracownicy Sanepidu w Żarach natomiast wszystkim
chętnym mierzyli ciśnienie oraz sprawdzali poziom cukru we krwi. Swoje
stanowisko miała również Policja, gdzie dzieci mogły pogłębić swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa oraz porozmawiać z policjantami o ich pracy. Pracownicy socjalni i terapeuta ds. przemocy w rodzinie starali się przekazać informację na temat
przemocy domowej. Na zakończenie festynu zwycięzcy konkurencji sportowych oraz laureaci konkursów
otrzymali atrakcyjne nagrody.
Podpisanie partnerstwa
Kierownik GOPS w Żarach informuje, że w dniu 2.06.2015 zostało podpisane umowy partnerstwa pomiędzy następującymi podmiotami:


Łużycką Wyższą Szkołą Humanistyczną im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach,



Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Żarach,



Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Żarach,



Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Żarach,



Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Żarach,



Fundacją Przedsiębiorczość Żary z siedzibą w Żarach, Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej,



Fundacją Centrum Rozwoju Edukacyjno – Społeczno – Gospodarczego z siedzibą w Żarach
Partnerstwo ma na celu wzmocnienie potencjału
społeczno
–
gospodarczego
miasta
Żary
oraz powiatu żarskiego, w tym osiągnięcie zrównoważonego rozwoju regionu, sprzyjającemu aktywizacji społecznej, zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców miasta Żary oraz powiatu żarskiego, budowanie społecznej odpowiedzialności obywateli i biznesu.
GOPS
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SPORT

Turniej Piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Żary
W sobotę (27.06.) na boisku sportowym w Olbrachtowie odbył się Turniej Piłki nożnej o Puchar Wójta
Gminy Żary, w którym udział wzięło 12 drużyn z terenu naszej Gminy. Drużyny zostały podzielone na dwie
grupy A i B. W meczu o III miejsce Delta II Sieniawa Żarska pokonała, z wynikiem 6-0 Zielonych Drożków.
Wynikiem 2-0 zakończył się mecz o I miejsce, rozegrany pomiędzy Mirostowiczanką z Mirostowic Dolnych
oraz zespołem Delta I z Sieniawy Żarskiej.
Ostateczna klasyfikacja:
I. Mirostowiczanka
II. Delta Sieniawa Żarska I
III. Delta Sieniawa Żarska II
IV. Zieloni Drożków
V. Sparta Grabik
VI. Błękitni Olbrachtów
VII. Siodło
VIII. Piast Lubanice
IX. FAX Bieniów
X. WKS Łaz
XI. Mirostovia- Mirostowice Górne
XII. Start Biedrzychowice
Wybrany został również król strzelców - Przemysław Stankiewicz z Mirostowiczanki oraz najlepszy bramkarz, zawodnik Zielonych Drożków - Marcin Żelazek.
Najmłodsi mogli wziąć udział w konkurencjach sportowych oraz konkursie plastycznym. Każdy z uczestników otrzymał nagrodę i upominki.
K. Jaszczur

ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE

W dniu 13 czerwca 2015r. na stadionie miejskim Syrena w Żarach odbyły się Powiatowe zawody sportowo
– pożarnicze, w których wzięło udział 26 drużyn z terenu powiatu żarskiego.
Z Gminy Żary startowało 7 drużyn. Klasyfikacja przedstawiała się następująco:
- w kategorii drużyn młodzieżowych dziewcząt wygrała drużyna OSP Sieniawa Żarska.

- w kategorii drużyn młodzieżowych chłopców wygrała drużyna OSP Bieniów, drużyna

OSP Mirostowice Dolne zajęła 5 miejsce.
- w kategorii drużyn kobiecych wygrała drużyna OSP Złotnik, drużyna OSP Lubanice zajęła
2 miejsce.
- w kategorii drużyn męskich drużyna OSP Sieniawa Żarska zajęła 2 miejsce, drużyna OSP

Złotnik zajęła 3 miejsce.
Mistrzem zawodów z pośród wszystkich jednostek OSP z powiatu żarskiego została jednostka OSP Sieniawa Żarska.
Gratulujemy zwycięskim drużynom.
T. Polak

18

Nasz nowy partner— niemiecka Gmina Neuhausen/Spree
W dniu 16 kwietnia br. w naszej gminie gościliśmy delegację z Gminy Neuhausen/Spree z Niemiec. Było to
już drugie spotkanie mające na celu nawiązanie współpracy partnerskiej pomiędzy gminami. Na zaproszenie Wójta Gminy Żary Leszka Mrożka udział w spotkaniu wzięli: Dieter Perko- Burmistrz, Torsten SchwiegZastępca Burmistrza- Skarbnik, Karsten Magister- Komendant Straży Pożarnej, Susann Hermann- kierownik
wydziału, Adelheid Andreas, Heidrun Schober- pracownicy promocji urzędu. Ze strony
polskiej w spotkaniu uczestniczyli: Leszek
Mrożek-

Wójt

Pogorzelec-

Gminy

Sekretarz

Żary,

Radosław

Gminy,

Barbara

Karpowicz- Skarbnik Gminy, Marian PeszekPrzewodniczący Rady Gminy, Anna Kochanowska-

pracownik urzędu,

Tomasz

Żółkiewicz i Krzysztof Piaseczny- Fundacja
Natura Polska, Henryk Sienkiewicz- OSP Sieniawa Żarska, Jarosław Ryś- tłumacz. Spotkanie było okazją do zaprezentowania naszej gminy. W tym celu przygotowano prezentację multimedialną prezentującą walory naszego terenu.
Po przeprowadzonych w Niemczech i w naszej gminie roboczych spotkaniach, w dniu 25
czerwca, na Sesji Rady Gminy
Neuhausen/Spree w miejscowości Sergen została podpisana
umowa partnerska. Podczas spotkania omówiono również zasady
wzajemnej

Zapoznano się też z ofertami obu
stron, wymieniono spostrzeżenia i
oczekiwania odnośnie przyszłych
wspólnych działań.

A. Kochanowska, A. Partyka
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TAK SEGREGUJEMY ODPADY W GMINIE ŻARY

PAPIER
PAPIER

TWORZYWA
SZTUCZNE I METALE

WRZUCAMY

WRZUCAMY
* opakowania z papieru lub
tektury

* butelki po napojach

* gazety i czasopisma

alkoholowych

tach spożywczych

* szklane opakowania po

* opakowania po chemii

* torebki papierowe

kosmetykach

* liście, kwiaty i skoszona
trawa
* trociny, kora drzew
* owoce, warzywa
* resztki żywności
* gałęzie drzew i krzewów

gospodarczej

* papier pakowy

* opakowania po kosmety-

NIE WRZUCAMY

kach

NIE WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

* opakowania wielomateria-

* papieru mocno zabrudzonego czy zatłuszczonego
* papieru powlekanego folią

łowe—kartony po mleku

* szkła stołowego- żaro-

i sokach

odporne

* puszki po napojach

* ekranów i lamp telewi-

* puszki po produktach spoż.

i kalki
* kartonów po mleku i so-

* drobny złom żelazny i me-

* szyb okiennych i zbrojo-

* folia aluminiowa

* pieluch jednorazowych
i podpasek

nych
* szyb samochodowych

NIE WRZUCAMY

* worków po nawozach,

* ceramiki, doniczek, fajansu

cemencie i innych materiałach budowlanych

zyjnych
* żarówek i świetlówek

tale kolorowe

kach

* tapet

WRZUCAMY

* butelki po napojach

* katalogi, prospekty, foldery * opakowania po produk-

* książki, zeszyty

WRZUCAMY
napojach i żywności

reklamówki i inne folie

* papier szkolny i biurowy

BIODEGRADOWALNE

* butelki i słoiki szklane po

* plastikowe torebki, worki

ODPADY

SZKŁO

* zużytych baterii i akumla-

i porcelany

torów

* padliny zwierząt
* kości zwierząt
* drewna impregnowanego
* płyt wiórowych
* leków
* odchodów zwierząt
* popiołu z węgla kamiennego

* reflektorów

* odpadów budowlanych
i remontowych
* zużytego sprzętu elektrycznego
* artykułów medycznych

KWARTALNIK WYDAWANY PRZEZ WÓJTA GMINY ŻARY
ZDJĘCIA I INFORMACJE NADESŁANE ORAZ PRZYGOTOWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY
OPRACOWANIE CAŁOŚCI: EWA KUSION; tel. 68 470 73 35; e-mail : ewa.kusion@gminazary.pl
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
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