GMINA ŻARY

Z GMINY ŻARY

LUDZIE-LASY-PRZESTRZEŃ
ISSN 2392—3881

BEZPŁATNY KWARTALNIK INFORMACYJNY

kwiecień -maj-czerwiec 2017/2

W tym wydaniu
informacje
z zakresu
ROLNICTWO
I OCHRONA
ŚRODOWISKA
*
BUDOWNICTWO
I INWESTYCJE
*
SZKOLNICTWO

*
DROGI
I GOSPODARKA
WODNA
*
POMOC SPOŁECZNA
oraz

KALEJDOSKOP
KULTURALNY
SPORT
I REKREACJA

W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE...
K U L T U R A:

8 lipca—w Sieniawie Żarskiej, na placu przy remizie strażackiej odbędzie się XXII Gminna Biesiada
Śpiewacza, w tym roku pod hasłem „Wesele, hej wesele tańcowało…”

26 sierpnia - na placu przy remizie strażackiej w Sieniawie Żarskiej odbędzie się największa i najważniejsza z gminnych imprez - Dożynki Gminne

23 września -

na kompleksie sportowo— rekreacyjnym SYRENA w Żarach odbędzie się impreza pod

nazwą „Święto Lasu” organizowana przez Fundację NATURA POLSKA

S P O R T:

5 sierpnia - na boisku sportowym w Mirostowicach Dolnych odbędzie się 70 lecie Klubu
Sportowego działającego w tej miejscowości.

I N W E S T Y C J E:

W drugim półroczu bieżącego roku Gmina rozpocznie procedury związane z realizacją:

*Modernizacji dróg gruntowych na terenie miejscowości : Drożków, Grabik, Lubanice, Lubomyśl,
Łaz, Mirostowice Dolne, Olbrachtów, Sieniawa Żarska i Stawnik
*Budowy oświetlenia drogowego w ciągu drogi przy boisku sportowym w Biedrzychowicach
*Budowy oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej w Bogumiłowie
*Budowy oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej w Miłowicach
*Montażu hybrydowych lamp solarnych w m. Sieniawa Żarska, Marszów, Olbrachtów, Lubomyśl,
Rusocice
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WIADOMOŚCI Z RADY GMINY

W dniu 25 kwietnia br. odbyła się XXVII sesja Rady Gminy Żary. Na sesji nowo wybrana Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Żary Jadwiga Bakalarska zaprezentowała działania bibliotek gminnych na
okres sprawowania funkcji. Ponadto Radni zapoznali się z działalnością merytoryczną Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Żarach za 2016r. i dokonali oceny jego zasobów. Rada uchwałą dokonała zmiany
uchwały budżetowej Gminy Żary na 2017r. Zmieniona została także uchwała w sprawie wdrożenia Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żary do roku 2020. Radni wyrazili zgodę na nieodpłatne nabycie od
Agencji Nieruchomości Rolnych działki o pow. 0.2207ha w Drożkowie z przeznaczeniem na drogę.
Rada uchwałą określiła warunki i zasady przyznawania Nagrody Wójta Gminy Żary za wybitne osiągnięcia
w różnych sferach działalności edukacyjnej, artystycznej, sportowej dla absolwentów szkół podstawowych
i gimnazjów.
XXVIII sesja Rady Gminy Żary odbyła się dnia 1 czerwca br. w Siodle. Była to sesja absolutoryjna, na której po rozpatrzeniu i przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żary za 2016r. i sprawozdań finansowych za 2016r., zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, opinią
i wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Żary – Rada udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy za 2016r.
Rada podjęła sześć uchwał w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkół: w Bieniowie, Lubanicach. Mirostowicach Dolnych, Olbrachtowie, Sieniawie Żarskiej i Złotniku w ośmioletnie szkoły podstawowe.
Radni wyrazili zgodę na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych dwóch działek o pow.
0,79ha i 0,59ha w Olszyńcu z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu kultury fizycznej, turystyki, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
Rada dokonała zmiany uchwały budżetowej Gminy Żary na 2017r. Z wypracowanej nadwyżki budżetowej
za 2016r. kwotę 3 200 tys. zł przeznaczono na: remonty dróg gminnych (położenie dywaników asfaltowych), budowę oświetlenia drogowego w Biedrzychowicach, Bogumiłowie i Miłowicach, zakup samochodów dla OSP Lubanice i Złotnik, remonty świetlic wiejskich, przebudowę sieci wodociągowej w Drożkowie
i Lubomyślu, ogrodzenie boisk sportowych w Miłowicach i Drożkowie, zagospodarowanie parku
w Olbrachtowie, zagospodarowanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Bieniowie, bieżące utrzymanie
dróg gminnych.
Rada zaliczyła do kategorii dróg gminnych i ustaliła ich przebieg przejazdy kolejowe na terenie Mirostowic
Dolnych, Mirostowic Górnych i Stawnika, które są niezbędne jako drogi dojazdowe do pól.
Na sesji ustalone zostały również zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób
bezdomnych i wysokość pomocy finansowej dla Miasta Żary za pobyt takiej osoby w schronisku.
K. Micinowska






Co lato odkłada, to zima przejada.
Lato wynagrodzi, co zima przychłodzi.
Lipcowe upały - wrzesień doskonały.
Kiedy lipiec daje deszcze, długie lato będzie jeszcze.
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KALEJDOSKOP KULTURALNY czyli ważne wydarzenia kulturalne w II kwartale 2017r.
Zespół „Karolinki” z Grabika jak zawsze chętnie pochwalił się
nam sukcesami jakie odniósł podczas występów poza
terenem naszej gminy. Podczas X Powiatowego
Festiwalu Piosenki Biesiadnej w Lipinkach Łużyckich zespół otrzymał II miejsce. „Karolinki” jako
jedyne z naszej gminy uczestniczyły również
w dniu 21 maja tego roku w XI Festiwalu Piosenki Biesiadnej w Czerwieńsku. Tam zespół wywalczył sobie również II miejsce—w kategorii zespołów z akompaniamentem elektronicznym.
Gratulujemy!
E. Kusion

W sobotnie popołudnie 6 maja, w świetlicy
wiejskiej w Złotniku odbyła się uroczystość podwójnego jubileuszu – 60- lecie działalności obchodziło Koło Gospodyń Wiejskich a 15 – lecie
zespół śpiewaczy „Chabry”. Uroczystość poprowadziły panie: Elżbieta Stec – kierownik zespołu
oraz Helena Sadowa – szefowa KGW, które krótko przedstawiły historię działalności obydwu jubileuszowych organizacji. Jak zwykle przy takich okazjach Jubilaci otrzymali mnóstwo kwiatów, życzeń
i prezentów od zaproszonych gości. Rozpoczął
ten miły obyczaj Wójt Gminy Żary Leszek
Mrożek, który wręczył Jubilatom listy gratulacyjne, kwiaty i talon na kwotę 1500 zł, za który
członkowie obu organizacji będą mogli sobie
kupić prezent zgodny ze swoimi potrzebami.
Zespół „Chabry” oczywiście uświetnił uroczystość swoim występem. Od kilku miesięcy, dotąd żeńskie „Chabry” wzbogaciły się o dwa męskie głosy, co dodało zespołowi innej, nowej barwy i trzeba przyznać, że zespół prezentuje coraz wyższy
poziom
wykonawczy. Jak
panie
same mówią,
niemała w tym zasługa instruktora muzycznego – p. Henryka Romanowskiego, który
tego
dnia przygrywał również do tańca.
Gościnnie wystąpił także zaprzyjaźniony z „Chabrami” zespół „Luna Rosa”
z Jelenina oraz goście z Niemiec.
Jubilaci
przygotowali
piękną
wystawę, która
opowiadała
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o dotychczasowych wydarzeniach i osiągnięciach. Goście, wśród których nie zabrakło delegacji zespołów śpiewaczych z terenu naszej gminy a także przyjaciół Zespołu
i Koła ze Złotnika, zostali przyjęci naprawdę po królewsku. Mnogość potraw i pyszne
ciasta zadowolić mogły nawet najbardziej
wybredne podniebienia. Dopełnieniem był
wspaniały tort – prezent od p. Anny
i Eugeniusza Ślawskich. W sympatycznej atmosferze bawiono się do późnych godzin nocnych.
E. Kusion

Już od 12 lat w maju dzieci, które nie uczęszczają jeszcze
do szkoły, utalentowane recytatorsko lub muzycznie
spotykają się na Gminnym Przeglądzie MAŁY TALENT.
Tak było i w tym roku. Do świetlicy wiejskiej w Olbrachtowie w dniu 10 maja przyjechało 35 dzieci w wieku od 3 do
7 lat, aby pochwalić się swoimi zdolnościami artystycznymi – 10 wykonawców w kategorii piosenka i 25 w kategorii recytacja. Poziom tegorocznych prezentacji był naprawdę
satysfakcjonujący
a wielu małych recytatorów spokojnie poradziłoby sobie
w Lubuskim Konkursie Recytatorskim. Jednak w tym konkursie szukamy talentów
z tzw. „bożą iskrą” – którzy mają naturalną potrzebę wypowiedzenia się na scenie, zdolność nawiązania kontaktu z widownią, nie są stremowani, a przede wszystkim tym, co i jak mówią
wzbudzają zainteresowanie i przykuwają uwagę widowni. Taki talent
recytatorski pojawił się i w tym roku. Dawid Surwiło reprezentujący
ZS w Mirostowicach Dolnych przebojem zdobył serca widzów i jurorów. Otrzymał tytuł „Mały Talent Recytatorski ‘ 2017”. Wyróżnienia
w tej kategorii otrzymali: Agatka Konopielko z GBP w Lubanicach,
Marysia Szymczak
z Przedszkola Gminnego w Grabiku i Sebastian Drzymała z Przedszkola w Grabiku, dla którego to wyróżnienie
było kolejnym już sukcesem.
W kategorii piosenka, tytuł
„Małego Talentu Wokalnego” otrzymała Marianna Ciesielska z ZS w
Bieniowie, która pięknie, swobodnie zaśpiewała piosenkę – „Ziemia, zielona wyspa”. Wyróżniono Annę
Szepiczak z Przedszkola w Lubanicach, Weronikę Kubabską z SP w Sieniawie Żarskiej oraz Pawła Wineckiego z Przedszkola w Lubanicach. Laureatom nagrody wręczył Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek.
Wszystkie pozostałe dzieci otrzymały upominki pocieszenia. Serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że
dzieci będą rozwijać swoje uzdolnienia i jeszcze nie raz zdobędą nagrody – wszak to dopiero początek
drogi dla tych małych artystów.
E. Kusion
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Już po raz drugi na placu przy remizie strażackiej w Sieniawie Żarskiej gościły kabarety. W ubiegłym
roku
inauguracyjnie
wystąpił
kabaret
„Paranienormalni”. Inicjatorem tego spotkania
był pochodzący z Sieniawy Żarskiej Robert Motyka. W tym roku „Paranienormalni” zaprosili na
tę imprezę kabaret „K2” oraz Katarzynę
Pakosińską. Podczas występu Robert Motyka poinformował, ku uciesze publiczności, że podobne kabaretony będą się odtąd odbywać co rok.
Impreza, która trwała od 20.15 do 23.30 zgromadziła w tym roku ok. 3000 widzów. Było zabawnie,
dopisała pogoda, były stoiska gastronomiczne - wspaniały wieczór zakończony bisem w wykonaniu wywołanej
przez publiczność „Mariolki” oraz podziękowaniami .
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Artyści dziękowali
publiczności za przybycie
a współorganizatorom za pomoc. W imieniu Gminy Żary pamiątkowe statuetki dla kabaretów wręczył Wójt Gminy Leszek Mrożek, który również
oficjalnie zaprosił i kabarety i widzów na przyszłoroczne spotkanie. Podziękowała również
p. Krystyna Adamenko, szefowa Fundacji
„Pięknolesie” z Sieniawy Żarskiej za darowiznę ( część dochodu
z imprezy) w wysokości 5 tys. zł, którą Fundacja otrzymała od
artystów. Wspaniała, godna polecenia impreza, która miejmy nadzieję na terenie naszej gminy będzie gościła jeszcze przez wiele lat.
E. Kusion
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W dniu 3 czerwca na przykościelnym placu
w Olbrachtowie odbył się XI Wojewódzki Przegląd Piosenki i Pieśni Religijnej „Angelana”.
Ta zainaugurowana przed laty przez śp. Księdza
Zygmunta Czepirskiego impreza na stałe wpisała
się do kalendarza imprez odbywających się na
terenie naszej gminy. W tym roku, ze względów
organizacyjnych ograniczono nieco ilość zaproszo-

nych na przegląd zespołów i było ich 22 ( w ubiegłym roku 29). W tym roku również połączono tę
imprezę z festynem rodzinnym i jak to przy takich okazjach na placu pojawiły się stoiska gastronomiczne, medyczne, gdzie można było
zmierzyć sobie ciśnienie lub poziom cukru. Dzieci
miały do dyspozycji dmuchany plac zabaw, ale

największą atrakcją dla dzieciaków była możliwość oglądania od wewnątrz karetki pogotowia. Tegorocznych uczestników „Angelany” słuchało i oceniało jury w składzie: Mariusz
Massier, Magdalena Łazar - Massier i Jagoda
Bakalarska. W kategorii dzieci i młodzież nagrodzono wszystkie występujące grupy: „Małą

Tęczę” z Olbrachtowa, „Pokój i Dobro” z Żar,
„Źródełko” z Wichowa, „O jej!” z Olbrachtowa,
„Serduszka” z Żar oraz „Żar Miłości” z Kunic.
W kategorii dorosłych nagrodzono: „Złoty Kłos”
z Marszowa—I miejsce, „Wichowianki” z Wicho-

wa—II miejsce, „Wesoła Gromada” z Mirostowic Górnych—III miejsce. Wyróżnienia
otrzymały: „Mozaika” z Żar, „Karolinki” z Grabika, „Łazowianki” z Łazu oraz „Szyszynianki”
z Biedrzychowic Dolnych. Wszystkie nagrodzone zespoły otrzymały z rąk Wójta Gminy
Żary Leszka Mrożka nagrody finansowe w formie talonów a pozostali upominki pocieszenia. Współorganizatorami tej imprezy byli—
Rada Sołecka i Rada Parafialna oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Olbrachtowie, Wójt Gminy Żary oraz Starosta Powiatu Żarskiego, który również był fundatorem części nagród. Przegląd zakończyła trwająca do
późnych godzin nocnych zabawa taneczna.
E. Kusion
8

-występy gminnych zespołów śpiewaczych - widowisko weselne
-stoiska rękodzieła ludowego i artystycznego,
-dmuchany plac zabaw dla dzieci, malowanie twarzy, wata
cukrowa, popcorn,
-dobrze zaopatrzone stoiska gastronomiczne,
-od godz. 19.30 do 22.00 ZABAWA TANECZNA
ORGANIZATORZY:

WÓJT GMINY ŻARY
wspólnie z zespołem „JARZĘBINA”,
Sołtysem i Radą Sołecką, przy pomocy OSP i
mieszkańców Sieniawy Żarskiej
FINANSOWE WSPARCIE:
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SZKOŁY— PRZEDSZKOLA— BIBLIOTEKI
Sejmik Ekologiczny w Lubanicach
Sejmiki ekologiczne dla uczniów szkół podstawowych z okazji Dnia
Ziemi stały się już tradycją w Gminie Żary. XIX Gminny Sejmik Ekologiczny pod hasłem „Elektrośmieci”, był okazją do zwrócenia
uwagi dzieciom, dorosłym i władzom, na problem elektroodpadów
którymi coraz częściej stają się już nie tylko zepsute urządzenia, ale
także te przestarzałe czy niemodne. W dniu 17 maja 2017 r.

w świetlicy wiejskiej w Lubanicach spotkali się reprezentanci siedmiu szkół podstawowych z terenu Gminy Żary. Sejmik
miał charakter zabawowo-konkursowy w myśl zasady
„bawić przez naukę i uczyć przez zabawę”. Czteroosobowe drużyny złożone z uczniów klas trzecich, czwartych, piątych i szóstych brały udział w ekograch i konkursach. W ostatecznej klasyfikacji zwyciężyła – Szko-

ła Podstawowa w Lubanicach zdobywając 39 punktów. Na drugim miejscu uplasowała się Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie

z 35 punktami. Trzecie

miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Mirostowicach Dolnych – 34 punktów. Kolejne lokaty
zajęły – Szkoła Podstawowa w Sieniawie Żarskiej – 33 punktów, Szkoła Podstawowa w Bieniowie– 32
punkty, Szkoła Podstawowa w Grabiku -30 punktów i Szkoła Podstawowa w Złotniku – 24,5 punkta. Wszyscy uczestnicy sejmiku wykazali się ogromną wiedzą ekologiczną, co pokazuje, że są świadomi,
co robić z elektroodpadami, by nie szkodzić środowisku? Wszystkich uczestników sejmiku nagrodzono
dyplomami, książkami

przyrodniczymi,

badmintonami i gadżetami
mi.

ekologiczny-

Każda

otrzymała

szkoła
dyplom,

atlas „Rośliny Polski”,

piłki nożne i siatkowe
oraz szkolną gazetkę „Zielone Wieści” przygotowaną przez szkołę w Lubanicach. Nauczycieli opiekunów z
poszczególnych szkół Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek nagrodził dyplomami i słodyczami.
( nadesłane - SP Lubanice)
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Niespodzianka na Dzień Dziecka
1 czerwca 2017 r. w szkołach gminnych wszystkie dzieci spotkała miła niespodzianka z okazji
Dnia Dziecka. Każdy uczeń gminnej szkoły
otrzymał od Wójta Gminy Żary pana Leszka
Mrożka gadżet sportowy oraz słodki upominek
dla uzupełnienia energii po wysiłku fizycznym.
Oprócz wszystkim znanych skakanek, hula hop,
różnego rodzaju piłek, bumerangów czy dysków do rzucania największe zainteresowanie

wzbudziła skakanka hula hop. Pomysłowość dzieci o przeznaczeniu tego przyrządu była rozmaita: od puszczania baniek
mydlanych po rzut młotem. Tylko
nieliczni potrafili prawidłowo wykonać
ćwiczenie przy użyciu tej skakanki.
Każde dziecko z zadowoleniem odbierało

swój upominek, zwłaszcza że pan Wójt zapowiedział, że za rok znów się pojawi. Wszystkim
dzieciom życzymy uśmiechu i powodzenia
w testowaniu swoich upominków.
B. Gosławska

Sport dzieci i młodzieży szkolnej
W dniu 22.04.2017 w Kamiennej Górze odbyły się
pierwsze zawody z cyklu Czwartej Dolnośląskiej Ligi Karate Shinkyokushinkaj. W zawodach wystartowało 230
zawodników z trzynastu klubów z Polski oraz Czech .
Bardzo dobrze zaprezentowali się uczniowie szkoły podstawowej w Mirostowicach Dolnych członkowie UKS
KARATE KATANA W MIROSTOWICACH DOLNYCH Maksymilian Bełz zajął drugie miejsce w konkurencji kata w
kategorii 10/11 lat .Udany występ miał Kuba Wachowski choć zabrakło szczęścia i uplasował się na V miejscu.
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W dniu 01.05.2017r Orlik w Mirostowicach Dolnych był gospodarzem Turnieju piłki
siatkowej. Ze względu na silny wiatr zawody
rozegrano w sali sportowej Zespołu Szkół
w Mirostowicach Dolnych. Do zawodów zgłosiło się cztery zespoły z terenu Gminy Żary :
FC Siatkarze , Trzystu, Dzikie Koty oraz Zielona
Mila. Regulamin zawodów przewidywał
w składzie każdego z zespołów udział przynajmniej jednej dziewczyny. Zespoły rozpoczęły od rywalizacji po uprzednim losowaniu kolejności meczów. W pierwszym meczu zespół
„FC Siatkarze” dosyć gładko pokonał „Trzystu” 2 : 0. W drugim meczu równie pewnie zespół „ Zielona Mila” pokonał „ Dzikie Koty” stosunkiem 2 : 0. W meczu o trzecie miejsce zwyciężył zespół „ Dzikie Koty” pokonał „ Trzystu” 2 : 0. Finałowym meczem było starcie młodej drużyny FC Siatkarzy z doświadczonym zespołem z Olbrachtowa „Zielona Mila” . Po dosyć
emocjonującym meczu zwyciężyło doświadczenie , stosunkiem 2 : 1 wygrała drużyna z Olbrachtowa „ Zielona Mila”. Dodatkowo wyróżniono najlepszego zawodnika i zawodniczkę.
Jednogłośnie w tej kategorii zwyciężyła Eliza
Plaszczyk z Mirostowic Dolnych, wśród zawodników zwyciężył Radosław Barcz z Olbrachtowa.
Fundatorem pucharów oraz poczęstunku był
Wójt Gminy Żary, organizatorem zawodów był
Animator Orlika Jarosław Rusak.
W dniu 1 czerwca odbył się w
Zielonej Górze, w Urzędzie Marszałkowskim, finał Wojewódzkiego Turnieju „Edukacja przez
szachy w szkole”. Uczestniczyły
w nim czteroosobowe drużyny
składające się z uczniów klas I –
III szkół podstawowych. Ogółem
w turnieju finałowym wzięło
udział 46 szkół z całego województwa. Szkoła z Mirostowic
Dolnych zajęła 4 miejsce w klasyfikacji końcowej, pozostawiając w pobitym polu szkoły funkcjonujące w dużych ośrodkach
miejskich. Szkołę w Mirostowicach Dolnych reprezentowali: Dorota Bett, Zosia Dobek, Wiktoria Rzeźnik i Maksymilian Bełz.
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W Gminie Żary lecą sobie nieźle w kulki

Padł rekord frekwencji, bo aż 10 zespołów wzięło udział
w III Gminnym Turnieju w Petanque szkół gminnych Gminy
Żary, które odbyły się w Mirostowicach Dolnych w piątek
(12.05). Wygrali gospodarze zawodów. Na placu przy boisku
Mirostowiczanki odbyły się zawody w bule. Swoje trzyosobowe reprezentacje szkół podstawowych i gimnazjów z terenu
Gminy Żary wystawiły Mirostowice Dolne, Złotnik, Olbrachtów, Sieniawa Żarska oraz Grabik. I miejsce zajęła drużyna
z Gimnazjum w Mirostowicach w składzie: Przemysław
Stefański, Kacper Marko
i Michał Krzywniak, II miejsce ich koledzy z tej samej
szkoły : Szymon Sieradzki,
Kamil Stefański oraz Patryk
Stefański, a trzecie reprezentacja gimnazjum w Grabiku :Marta Bartczak, Jakub
Kosinski, Bartosz Kłódkowski
i Kamil Gierula.

20 maja reprezentacja Les Absorbeurs
wzięła udział w Mistrzostwach Wrocławia w tripletach. Gminę Żary reprezentowali Krystian Sieradzki, Mateusz Zygmuntowicz, Przemek Stefański, Patryk
Stefański, Szymon Sieradzki, oraz Kamil
Stefański .

W dniach 27-28 maja w Gorzowie Wlkp
odbywały się Mistrzostwa Gorzowa. Gminę
Żary reprezentowali Krystian Sieradzki, Przemek Stefański i Patryk Stefański.

Teksty i foto - nadesłane
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W dniu 11.05.2017r. w Brójcach rozegrano finał unihokeja dziewcząt Lubuskiej Olimpiady Młodzieży. Do
rywalizacji przystąpiły szkoły z Brójec, Tuplic, Mirostowic Dolnych, Zielonej Góry, Międzylesia oraz Bobrówko. Podopieczne Katarzyny Majcher w składzie:
Natalia Majcher, Dominika Krawczyńska, Beata Jaw-

niak, Julia Handzlik, Weronika Adamczak, Weronika Prokop, Julita Leżyńska, Zuzanna Wachowska
i Aleksandra Dołęga wywalczyły pierwsze miejsce, zdobywając tytuł Mistrza Województwa Lubuskiego w unihokeja dziewcząt szkół podstawowych.

Gminne Zakończenie Roku Szkolnego 2016/2017
W dniu 23 czerwca sala gimnastyczna w Zespole
Szkół w Grabiku zapełniła się po brzegi. Grabikowska szkoła została gospodarzem Gminnego Zakończenia Roku Szkolnego 2016/2017. Na uroczystości przybyli najlepsi uczniowie z wszystkich szkół
gminnych oraz zaproszeni goście.

Po krótkich

przemówieniach oraz części artystycznej w wykonaniu uczniów szkoły w Grabiku pod kierunkiem
pana Mariusza Pękali, Wójt Gminy Żary p. Leszek

Mrożek wraz z Dyrektor Zespołu Szkół w Grabiku p. Danutą Semenków wręczył nagrody najlepszym uczniom wytypowanym przez Rady Pedagogiczne. W tym roku uczniowie nie otrzymali tradycyjnie książek,
lecz obdarowani zostali kartami podarunkowymi do sieci Empik. Spośród nagrodzonych uczniów z wybitnymi wynikami w nauce oraz wzorowym zachowaniem znaleźli się:
- Zespół Szkół w Bieniowie: Baryła Sara, Kołoda
Kacper, Woźniak Aleksandra, Bożek Joanna, Baryła

Julia, Magiełda Adrianna;
- Zespół Szkół w Grabiku: Partyka Martyna, Lachowska Nikola, Olbryś Maciej, Bartczak Marta,
Dominiak Małgorzata, Polit Agnieszka;
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- Zespół Szkół w Mirostowicach Dolnych: Iżewska

Amelia, Majcher Natalia, Dalkowski Maciej, Bełz
Wiktoria, Majcher Dominika, Maziarz Michał;
- Szkoła Podstawowa w Lubanicach: Ziółkowski
Kacper, Dominiak Jan, Gnap Jakub;
- Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie: Styś
Gabriela, Mocydlarz Julia, Mocydlarz Oliwia;
- Szkoła Podstawowa w Sieniawie Żarskiej: Sen-

drowicz Amelia, Werbowiecka Amelia, Jańczyk Dawid;
- Szkoła Podstawowa w Złotniku:
Stankiewicz Jakub, Bryjak Daria, Graczyk Kinga.
Wyróżnieni zostali także uczniowie, którzy w
kończącym się roku szkolnym osiągnęli sukces na
poziomie wojewódzkim. Nagrodzeni zostali za
sukcesy naukowe, sportowe oraz artystyczne.

Listy gratulacyjne oraz karty podarunkowe otrzymali:
- Zespół Szkół w Bieniowie:
laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Rękodzieła Artystycznego „IGIEŁKA”- Zamość 2017
Aleksandra Woźniak,
zdobywczyni wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Rękodzieła Artystycznego „IGIEŁKA”Zamość 2017 Karolina Ostrowska,

zdobywcy Wyróżnienia IV Międzynarodowego Konkursu Plastyczno – Scenograficznego „Żywe
Obrazy” Tychy 2017: Sara Baryła, Aurelia Kmiecik, Julia Baryła, Kamil Zielonka, Krystian
Zielonka, Wiktoria Koman, Maciej Motyl i Aurelia Adach;
- Zespół Szkół w Grabiku:
zdobywcy Lubuskiego Lauru Teatralnego podczas Lubuskiej Gali Teatralnej "Scena Młodzieżowa" PRO ARTE
2017: Marta Bartczak, Jakub Kosiński,

Bartosz Kłudkowski, Kamil Gierula,
Hubert Trybus, Małgorzata Dominiak,
Wiktoria Ościak i Jakub Łowiński, zdobywczyni tytułu Mistrz Pięknego Czytania Julia Cieślińska,
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- Zespół Szkół w Mirostowicach Dolnych:
laureatka Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Natalia Wacowska,
zdobywca Tytułu Finalisty w wojewódzkim
konkursie z przyrody i matematyki organizowanym przez Lubuskiego Kuratora
Oświaty Maciej Dalkowski,
zdobywczynie tytułu Drużynowego Mistrza
Województwa w unihokeju dziewcząt:
Dominika Krawczyńska, Natalia Majcher,
Julita Leżyńska, Aleksandra Dołęga, Julia
Handzlik, Beata Jawniak, Weronika Adamczak, Weronika Prokop i Zuzanna Wachowska,
- Szkoła Podstawowa w Lubanicach:
laureatka Ogólnopolskiej Olimpiady "Olimpusek" Hanna Pietrowiak,

zdobywca wyniku bardzo dobrego w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym "Eko-Planeta" Kacper
Ziółkowski,
zdobywca wyniku bardzo dobrego w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym "Eko-Planeta"
Alex Wrzeszcz,
zdobywczynie II miejsca w kategorii zespołów w Polsko-Niemieckim Festiwalu Tańca
Patrycja Zofińska i Oliwia Wrzeszcz;
- Szkoła Podstawowa w Sieniawie Żarskiej:
laureat ogólnopolskich i międzynarodowych zawodów zapaśniczych Kamil Nowacki;
- Szkoła Podstawowa w Złotniku:
zdobywczyni I miejsca w międzywojewódzkich mikołajkowych zawodach w akrobatyce sportowej oraz
III miejsca w międzywojewódzkim turnieju akrobatycznym AKR- Talent 2017 w Rawiczu Karolina
Główka.
zdobywczyni II miejsca w międzywojewódzkich mikołajkowych zawodach w akrobatyce sportowej
Aleksandra Drozdek.
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Podczas

Gminnego

Zakończenia

Szkolnego wręczone zostały
Wójta Gminy Żary

Roku

także Nagrody
za wybitne osią-

gnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla absolwentów szkół podstawowych
i

gimnazjów

prowadzonych przez Gminę

Żary za rok 2016/2017, które otrzymały:
Julia Cieślińska – absolwentka Zespołu
Szkół w Grabiku,
Aleksandra Woźniak – absolwentka Zespołu Szkół w Bieniowie,
Karolina Ostrowska – absolwentka Zespołu Szkół w Bieniowie.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy, a pozostałym życzymy powodzenia w przyszłym roku
szkolnym!
Barbara Gosławska
Zdjęcia: Zespół Szkół w Grabiku
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Noc w bibliotece
W bibliotece w Mirostowicach Dolnych 3 czerwca odbyła się
ogólnopolska akcja „Noc Bibliotek” pod hasłem „Czytanie
porusza”. W Mirostowicach Dolnych nocne spotkanie połączone zostało z Dniem Dziecka. Cała akcja rozpoczęła się już
od godziny 15.00 spotkaniem autorskim z Anną Czerwińską –
Rydel, autorką książek dla dzieci i młodzieży. Następna część
spotkania odbyła się na świeżym powietrzu, gdzie odbył się
pokaz strażaków z OSP, konkursy sprawnościowe. Każdy
uczestnik mógł nieodpłatnie korzystać z dmuchanych zjeżdżalni oraz strzelnicy, a także samemu robić olbrzymie bańki
mydlane. Po zjedzeniu kiełbasek z grilla, odbył się występ
„Być artystą”, podczas którego dzieci zaprezentowały swoje
umiejętności. Około godziny 20.00 wszyscy zasiedli w „kinie”
na projekcji filmu „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai.
Stella Nostra”. Po filmie i kolacji, na której organizatorzy zaserwowali pizzę, była nocna wycieczka z przewodnikiem.
Dzieci wymęczone, ale szczęśliwe (że nie spotkały w lesie
wilków), wróciły do biblioteki. Tam odbyła się bitwa na poduszki, głośne czytanie książek oraz teatr Kamischibai. Dzieci
mimo zapewnień o wariactwach całonocnych, pełne wrażeń
zasnęły. Wielkie podziękowania w przygotowaniu całej akcji
w Mirostowicach Dolnych należą się bibliotekarce Wiesławie
Zegiel, sołtysowi wsi, niezastąpionym przyjaciołom biblioteki
oraz nauczycielkom z SP w Mirostowicach Dolnych.
Nadesłane—biblioteka Grabik

Gminne Sympozjum Małego Czytelnika
W bibliotece w Grabiku po raz dziewiąty odbyło
się Gminne Sympozjum Małego Czytelnika. W
tym roku tematem spotkania były Węgry, gdyż
rok 2017 ogłoszono „Rokiem Węgierskim”.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 4-6
z czterech gminnych szkół podstawowych wraz
z nauczycielami-opiekunami. Wśród gości zaproszonych była Pani Danuta Semenków, dyrektor
Zespołu Szkół w Grabiku, Pani Ewa TyburskaOgorzałek, z-ca Dyrektora ZS w Grabiku, reprezentacja Koła Gospodyń Wiejskich w Grabiku.
Spotkanie rozpoczęli uczniowie ZS w Grabiku
Jakub Kisielewicz, Maciej Olbryś, Szymon Morawski oraz Weronika Flaga, przygotowani przez Mariusza Pękalę. Opowiedzieli o historii Węgier z elementami polskimi. Jako drudzy zaprezentowali się Amelia Brzezek, Amelia Sendrowicz
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oraz Amelia Werbowiecka, przygotowani
przez Marię Kraśnicką. Uczniowie z Sieniawy Żarskiej wyjaśnili nam pochodzenie
przysłowia „Polak, Węgier dwa bratanki
i do szabli i do szklanki”. Tradycje węgierskie przedstawili reprezentanci Szkoły
Podstawowej w Olbrachtowie, przygotowani przez Magdalenę Czarnecką – Czerniak, byli to Oliwia Mocydlarz, Wiktoria
Śrutwa i Maja Terlecka. Na zakończenie
po Węgrzech oprowadzili nas Jan Dominiak, Weronika Kumorek i Błażej Garbowski, przygotowani przez Katarzynę Dominiak ze szkoły w Lubanicach. Po bardzo
ciekawych prezentacjach odbyło się otwarcie wystawy Michała Gralewskiego „Halló, itt Budapest”.
Na zakończenie nastąpiło rozdanie nagród i słodki poczęstunek. I tutaj organizatorzy bardzo dziękują
sponsorom: Bank Spółdzielczy w Trzebielu, firma FIAMP, firma ALMAR (tort był piękny i pyszny), Nadleśnictwo Lipinki. Bardzo serdecznie dziękujemy także paniom z KGW w Grabiku, które jak zawsze upiekły
pyszne ciasta.
Nadesłane—biblioteka Grabik
SPORT
W dniu 3.05.2017r Orlik w Mirostowicach Dolnych gościł amatorów tenisa ziemnego na Turnieju.
Do zawodów pomimo trudnych warunków atmosferycznych zgłosiło się czterech zawodników i jedna zawodniczka. Gry turniejowe zaplanowano
systemem „każdy z każdy”. Mecze stały na
wysokim poziomie sportowym i trudno było
wyłonić zdecydowanego faworyta zawodów. W wyniku kontuzji rywalizację musiał
zakończyć Radomir Roztocki , który wygrał
swój pierwszy mecz. Drugim zawodnikiem
który również musiał przerwać grę był Andrzej Górecki którego wyeliminowały sprawy służbowe. Po blisko pięciu godzinach
zmagań wyłoniono trójkę najlepszych tenisistów zawodów
*

I miejsce – Ewa Polanowska z Mirostowic Dolnych
II miejsce – Edward Czabaj z Żar

III miejsce – Andrzej Wojtaszek z Olbrachtowa
W trakcie trwania meczów przybył wraz z małżonką Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek, który tradycyjnie
wspierał wszystkich zawodników w morderczych wymianach pod siatką. Na zakończenie zawodów Animator Orlika Jarosław Rusak wręczył dyplomy i nagrody rzeczowe, podziękował i pogratulował zawodnikom
i zaprosił na kolejne turnieje.
Nadesłane
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*

W sobotę 24 czerwca 2017 r. na boisku sportowym
w Grabiku odbył się Turniej Piłki Nożnej o „ Puchar Wójta
Gminy”. Na sportowców oprócz tytułów i upragnionego
pucharu czekały nagrody pieniężne ufundowane przez
Wójta Gminy Żary Leszka Mrożka. W turnieju rywalizowało 11 drużyn z terenu gminy. Drużyny zostały podzielone na dwie grupy A i B, mecze były rozgrywane
na dwóch boiskach równocześnie.
Po rozegraniu meczów eliminacyjnych zostały rozegrane półfinały. Z Grupy A weszły drużyny Fax Bieniów oraz Mirostowiczanka , Z grupy B Sparta Grabik i Delta Sieniawa Żarska
W meczu półfinałowym Mirostowiczanka pokonała
FAX Bieniów 1:0 natomiast Sparta Grabik pokonała Sieniawę Żarską 3:0
W meczu o III miejsce Delta Sieniawa Żarska pokonała Fax Bieniów 5:4. Remisem zakończył się mecz
o I miejsce rozegrany pomiędzy Mirostowiczanką, a Spartą
Grabik, rzuty karne wyłoniły zwycięzcę Turnieju
Nagrody wręczył Wójt Gminy Żary , I miejsce zajęła Sparta Grabik i otrzymała talon w wysokości 1000 zł, Nagrodę
za II miejsce oraz talon w wysokości 750 zł otrzymała Mirostowiczanka, Talon na 500 zł otrzymała Delta Sieniawa
Żarska za zajęcie III miejsca w rozgrywkach. Za zajęcie IV
miejsca Fax Bieniów otrzymał talon w wysokości 300 zł.
Dodatkowo każda drużyna, która brała udział w Turnieju
otrzymała od Wójta Gminy Żary talony w wysokości 150 zł.
Dalsze miejsca zostały rozstrzygnięte rzutami karnymi. I tak:
V miejsce – Błękitni Olbrachtów
VI miejsce- Mirostowice Górne
VII miejsce – Zieloni Drożków
VIII miejsce – Piast Lubanice
IX miejsce - WKS Łaz

X miejsce – Złotnik
XI miejsce – Start Biedrzychowice Dolne
Wybrany został również król strzelców,
którym został Krzysztof Sokołowski zawodnik Delty z Sieniawy Żarskiej
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z wynikiem 9 goli, natomiast najlepszym bramkarzem już drugi raz z rzędu został zawodnik Mirostowiczanki –Kamil Majewski.
Na zawodach gościliśmy również delegację z partnerskiej Gminy Gablenz, Burmistrz Dietmar Noack pogratulował zwycięzcom i podarował drobne upominki
w postaci piłek. Dla najmłodszych były przygotowane
atrakcje w postaci konkurencji sportowych prowadzonych przez Panią Iwonę Cieślik oraz zajęcia plastyczne, które poprowadziła Pani Monika Janusz.
Chcielibyśmy tutaj również złożyć gorące podziękowania dla KS Sparta Grabik, który włożył dużo pracy w przygotowanie obiektu oraz
wszystkim mieszkańcom za przybycie na zawody. Serdecznie Dziękujemy!
K. Marciniak

W naszej gminie od 1 stycznia do 3 lipca 2017 r.
urodziło się 61 dzieci:
dziewczynki: 27
chłopcy: 34
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OCHRONA ŚRODOWISKA - INFRASTRUKTURA I INWESTYCJE

Zwrot podatku akcyzowego
Przypomina się o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej od 1 sierpnia do 31
sierpnia 2017 roku. Wnioski złożone po terminie nie będą przyjmowane.
Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część środków finansowych wydatkowanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT
stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.
Limit zwrotu podatku w 2017 r. wynosić będzie:
86,00 zł x ilość ha użytków rolnych
Termin załatwienia:
Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, nastąpi w termie:
1 - 31 października 2017 r. gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany
we wniosku.
M. Szymańska

ZMIANY W PRZEPISACH USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY !
Z dniem 17.06.2017r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017r. o zmianie ustawy o ochronie
przyrody. Główna zmiana dotyczy osób fizycznych usuwających drzewa na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą (na własnej posesji), które przed wycinką będą musiały dokonać pisemnego zgłoszenia do Urzędu Gminy z podaniem imienia i nazwiska, numeru działki oraz przedstawieniem mapki bądź
rysunku z naniesioną lokalizacją drzewa/drzew. Organ administracyjny w ciągu 21 dni od daty wpływu
zgłoszenia dokona oględzin drzew.
Usunąć drzewa można będzie jeżeli w ciągu 14 dni od dnia oględzin organ administracyjny nie wniesie
sprzeciwu (tzw. zgoda milcząca).

Jeżeli w ciągu 5 lat od dnia oględzin wystąpi się o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy Prawo budowalne, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo/drzewa organ
administracyjny na podstawie danych z oględzin w drodze decyzji nakłada na właściciela nieruchomości
obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew !
Zgłoszenie obowiązywać będzie jednak tylko dla drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości
5 cm przekracza:
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a)
b)
c)

80 cm dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego
65 cm dla kasztanowca zwyczajnego, akacji, platanu klonolistnego
50 cm dla pozostałych gatunków

W przypadku nie usunięcia drzewa/drzew przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin
usunięcie drzew może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
Pamiętać należy, że w przypadku usunięcia drzewa/drzew bez wymaganego zgłoszenia wymierzana
będzie administracyjna kara pieniężna !
Zmiany nie dotyczą terenów rolnych, z których nadal można będzie usuwać drzewa bez zezwolenia
w celu ich przywrócenia do użytkowania rolniczego.

Obowiązkowo decyzję na wycinkę drzew będą musiały uzyskać wszystkie pozostałe podmioty inne niż
osoby fizyczne (m.in. instytucje, firmy, parafie itp.)
M. Siry
CHCĘ WYCIĄĆ DRZEWO/DRZEWA NA NIERUCHOMOŚC I

CZY WYCINKA W CELU PRZYWRÓCENIA TERENU ROLNEGO
DO UŻYTKOWANIA ROLNICZEGO

NIE

TAK

MOGĘ WYCIĄĆ DRZEWA BEZ ZEZWOLENIA I ZGŁASZANIA DO URZĘDU

TAK

CZY WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI JEST OSOBĄ FIZYCZNĄ

CZY WYCINKA ZWIĄZANA JEST
Z
PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CZY OBWÓD DRZEWA MIERZONY NA WYSOKOŚCI 5 CM PRZEKRACZA:

TAK

80 cm dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego
65 cm dla kasztanowca zwyczajnego, akacji, platanu klonolistnego
50 cm dla pozostałych gatunków

NIE

CZY OBWÓD DRZEWA MIERZONY NA WYSOKOŚCI 5 CM
PRZEKRACZA:

80 cm dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego
65 cm dla kasztanowca zwyczajnego, akacji, platanu klonolistnego
50 cm dla pozostałych gatunków

TAK
MUSZĘ DOKONAĆ ZGŁOSZENIA DO URZĘDU.
ZGŁOSZENIE ZAWIERA:

NIE

TAK
MUSZĘ ZŁOŻYĆ WNIOSEK I UZYSKAĆ DECYZJĘ
NA WYCINKĘ DRZEW. TREŚĆ WNIOSKU
ZGODNIE Z ART. 83b UST. 1 USTAWY O
OCHRONIE PRZYRODY

NIE

MOGĘ WYCIĄĆ BEZ ZEZWOLENIA I BEZ ZGŁASZANIA

DANE OSOBOWE
NUMER DZIAŁKI
RYSUNEK ALBO MAPKĘ OKREŚLAJĄCE
USYTUOWANIE DRZEWA NA DZIAŁCE
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DO URZĘDU

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

ALEKS

LUSIA

KAREL
FIONA
PCHEŁKA

Wszystkie pieski są odrobaczone i zaszczepione.

Te sympatyczne pieski i wiele innych czekają w schronisku w
Piotrowie na kogoś, kto zabierze je ze sobą i da im nowy dom.
Kontakt: Schronisko Piotrów - 604 209 667
Urząd Gminy Żary: (68) 478 62 93; 470 73 28

UWAGA!!!
Informujemy, że w dniu 29.09.2017r. o godz. 11.00. na placu przy świetlicy wiejskiej
w Mirostowicach Dolnych odbędzie się „Piknik ekologiczny”, którego tematyka związana
będzie z segregacją odpadów komunalnych. Zadanie ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz poczucia wpływu na stan otaczającego nas środowiska. Eko – Piknik dofinansowany będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, w ramach konkursu na organizację lokalnego festynu ekologicznego. Serdecznie zapraszamy!
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INWESTYCJE W GMINIE
DROGI
* KADŁUBIA - modernizacja nawierzchni gruntowej drogi oz nr działki 142 na której ułożono dywanik
asfaltowy na odcinku ok. 495 mb - wartość robót 152.489,62 zł

* SIODŁO modernizacja nawierzchni gruntowej drogi oz nr działki 283 na której ułożono dywanik asfaltowy na odcinku ok. 385 mb - wartość robót 131.109,51 zł

* ROŚCICE modernizacja nawierzchni gruntowej drogi oz nr działki 35 na której ułożono dywanik asfaltowy na odcinku ok. 520 mb - wartość robót 153.845,85 zł
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* ŁAZ (Elektrownia) modernizacja nawierzchni gruntowej drogi na odcinku 720 mb poprzez wzmocnienie bazaltowym kruszywem łamanym – wartość robót 66.729,60 zł

OŚWIETLENIE
• GRABIK przy drodze gminnej na odcinku ok. 700mb od Zespołu Szkół w kierunku Górki wybudowane
zostało oświetlenie drogowe obejmujące 17 szt. latarni z oprawami typu LED.
Wartość inwestycji 102 tyś. zł
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• MIROSTOWICE DOLNE przy pl. Kościelnym na odcinku ponad 300mb wykonane zostało oświetlenie
drogowe w kierunku zabudowań nr 12 z obejmują montaż 8 szt. latarni z oprawami typu LED za kwotę
40.957,04 zł

CO PRZED NAMI
* mocno zaawansowana jest procedura dotycząca uzyskania pozwoleń na budowę odcinków oświetlenia
drogowego w miejscowości Miłowice (przy drodze powiatowej), Bogumiłów ( przy drodze powiatowej) i Biedrzychowice (wzdłuż drogi przy boisku). Z chwilą uzyskania pozwoleń rozpoczęte zostaną procedury związane z wyłonieniem wykonawców.
*opracowywana jest dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia drogowego w Siodle za kwotę
10.000 zł.
*opracowywana jest dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia drogowego w Olszyńcu
za kwotę 10.000 zł.

ŚWIETLICE WIEJSKIE
* MARSZÓW - w okresie od czerwca do sierpnia przeprowadzany będzie remont w zakresie odnowienia
powłok malarskich ścian i sufitów, wymiany paneli podłogowych, wymiany drzwi wejściowych, wymiany opraw oświetleniowych oraz montażu klimatyzatorów – wartość inwestycji 49.186,01 zł
* BIENIÓW - już wymieniono na nowe nagrzewnice gazowe na sali głównej, zamontowano klimatyzatory a aktualnie wykonywane są prace dotyczące odnowienia powłok malarskich sali głównej, sceny i toalet, oraz wymiany kasetonów na suficie sali głównej wartość zadania 36.561,36 zł
* OLBRACHTÓW - w miesiącu lipcu prowadzone będą prace dotyczące odnowienia powłok malarskich
sali głównej, sceny i toalet, oraz wymiany uszkodzonych kasetonów na suficie sali głównej wartość zadania 27.738,92 zł. Ponadto w późniejszym okresie zostanie wykonane cyklinowanie podłogi.
* ZŁOTNIK - do połowy sierpnia prowadzone będą prace dotyczące zamurowania bram wjazdowych oraz
niwelacji terenu parkingu przy świetlicy wartość zadania 30.000 zł
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* Remont szatni sportowej w MIROSTOWICACH DOLNYCH – kwota 131.000 zł
* Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w GRABIKU – za kwotę 6.978 zł
* Wykonanie ogrodzenia boiska w MIŁOWICACH za kwotę 21.548 zł
* Uzbrojenie strefy gospodarczej w KADŁUBII- kwota 1.295.944,64 zł
* Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w GRABIKU – kwota 439.174,29 zł
* Budowa wodociągu wraz z przyłączami w BIENIOWIE – kwota 181.391,40 zł
* Opracowanie projektu zmiany ogrzewania świetlicy wiejskiej w OLBRACHTOWIE– kwota 2.850 zł
* Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w DROZDOWIE – kwota 20.000 zł
* Opracowanie projektu budowy szatni sportowej w m ŁAZ – kwota 8.610 zł
* Opracowanie projektu modernizacji - rozbudowy szatni sportowej w BIENIOWIE – kwota 8.610 zł

P. Dziok

Międzynarodowe Zawody Sportowo – Pożarnicze na pograniczu polsko - niemieckim
Mirostowice Dolne 2017

Tradycją strażaków ochotników jest uczestnictwo w zawodach sportowo – pożarniczych. W dniu 21 maja
2017 r. boisko sportowe w Mirostowicach
Dolnych stało się areną zaciętej rywalizacji
strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych.
Po złożeniu meldunku przez Komendanta
Gminnego OSP – Henryka Sienkiewicza, uroczystego otwarcia zawodów dokonał Prezes
Oddziału Gminnego Związku OSP w Żarach –
Wójt Gminy Leszek Mrożek. W zawodach
udział wzięło 21 drużyn, zaś celem głównym
zawodów było podnoszenie gotowości bojowej strażaków poprzez rywalizację, także promowanie wśród młodego pokolenia
lokalnego patriotyzmu, ochrony mienia i życia człowieka. Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych
konkurencji czuwała komisja wyznaczona przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w
Żarach.
Pierwsze miejsca na podium i tym
samym awans na zawody powiatowe
wywalczyli:
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- drużyna żeńska młodzieżowa OSP Złotnik,

- drużyna chłopców młodzieżowa OSP Złotnik,
- drużyna żeńska seniorek OSP Lubanice,
- drużyna męska seniorów OSP Złotnik.
Zawody odbyły się w miłej i sportowej atmosferze, a po ich zakończeniu drużynom uczestniczącym w rywalizacji dyplomy i nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Żary wręczali: Prezes Oddziału Gminnego
Związku OSP w Żarach, prezesi i komendanci poszczególnych OSP z terenu Gminy Żary.
Składamy podziękowanie na ręce Prezesa Krzysztofa Witki za przygotowanie placu na zawody przez
Ochotniczą Straż Pożarną w Mirostowicach Dolnych.
Wszystkim mieszkańcom Gminy Żary za przybycie na zawody i gorący doping serdecznie dziękujemy.
A. Kochanowska

W dniu12 maja 2017r. odbyło się uroczyste
przekazanie autobusu zakupionego przez Gminę Żary. Nowy autobus marki Autosan, model

Eurolider 9 będzie wykorzystywany do przewozu
uczniów do szkół jak również na wycieczki szkolne

i wyjazdy zagraniczne. Autobus posiada 36 miejsc
siedzących oraz 18 stojących. Wartość autobusu
to kwota 639.600,00 zł. Dostawcą pojazdu była firma Autosan Sp. z o.o. z Sanoka.
A. Kochanowska
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Lubomyśl wspiera odbudowę złotnickiego .
W centrum Lubomyśla znajduje się uroczy park, w którym w XIX wieku wzniesiono niewielki
pałac, a przy nim zabudowania gospodarcze. Niestety
obiekt został po wojnie rozebrany, a

z pałacowej ce-

gły wzniesiono kilka budynków mieszkalnych, które
stanęły tuż za drogą i na skraju dawnego parku. Pojawiła się potrzeba wycinki kilku parkowych drzew. Niemal wszystkie stanowiły samosiewy, które wyrosły już
po wojnie. Niestety pojawiła się konieczność wycinki
jednego drzewa, które wchodziło w skład dawnych na-

sadzeń w przypałacowym parku. W związku z tym,
grupa inicjatywna przyszłej fundacji, zajmującej się
obecnie ruinami gotyckiego kościoła w sąsiednim
Złotniku zaproponowała, aby planowanego do wycin-

ki dęba przeznaczyć na odbudowę złotnickiego kościoła. Wójt Gminy poparł pomysł, który zyskał również aprobatę Sołectwa Lubomyśl. Dodatkowo

na

skraju parku, który jest własnością prywatną, z uwagi
na realne
maju do kościoła

zagrożenie wycięty został inny dąb. W
w Złotniku przewieziono parkowe

dęby Lubomyśla, które w części zostały już przetarte.

W związku z powyższym Wójt Gminy Żary
i Grupa Inicjatywna Fundacji zajmującej się kościołem
w Złotniku, składają serdeczne podziękowania Pani
Krystynie Budasz za nieodpłatne przekazanie drewna
dębowego oraz Sołectwu Lubomyśl, które również
wsparło nasze działania przekazując pozyskane drewno. Wielkie dzięki dla Panów: Marka Owsianki,
Bartka Karakuły, Mieczysława Gałandzieja, Krzysztofa Owsianki i Roberta Lisaka. Ponadto dziękujemy
za szybki i sprawny załadunek firmie ARMAN Roboty Ziemne s.c. z Kadłubi i ich operatorowi, Panu Zdzisławowi Mazurowi. Składamy również podziękowania dla Panów Jacka i Pawła Fąferów z Grabika tartak „TRAKPOL”- za nieodpłatne przetarcie części z ściętego w Grabiku obumarłego dęba.
Tekst i fot. Stowarzyszenie „Region Łużyce” w Złotniku
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Spotkania z niemieckimi gminami partnerskimi
Delegacja z Gminy Żary 4 czerwca b.r. brała udział
w corocznej imprezie pn. Święto Parku i Kwiatów
w Kromlau. Pod przewodnictwem burmistrza

Gminy Gablenz delegacja z gminy zwiedziła Park Rododendronów oraz obejrzała wystawę starych samochodów.
W dniu 10.06. br. delegacja z Gminy Żary brała udział w partnerskiej uroczystości pn. Wyścig Smoczych
Łodzi w Gminie Neuhausen/ Spree.
W bardzo miłej atmosferze delegacja spędziła sobotni dzień. Była to okazja do integracji jak i wymiany
doświadczeń pomiędzy uczestnikami uroczystości. Zabawa była znakomita i na pewno delegacja za rok
pojedzie po raz kolejny.
A. Kochanowska
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Wystawa w Lubomyślu

W sobotę 24 czerwca odbyła się w Lubomyślu II Wystawa
produktów regionalnych i łużyckich. Wzięło w niej udział
blisko 40 wystawców i liczni odwiedzający mieszkańcy
regionu. Oprócz interesujących stoisk wystawców z Polski
i Niemiec, zaprezentowały się zespoły muzyczne Złote
Łany oraz z Niemiec (Neuhausen Spree i Weisswasser).
Odbyły się też warsztaty pieczenia chleba na zakwasie,
ubijania masła i degustacje produktów (Łużycka
zupa ślubna). Podczas wystawy swoje wyroby prezentowali ci, którzy potrafią wykonać tradycyjne
potrawy, osoby znające stare przepisy, regionaliści,
a także rękodzielnicy z Polski i Niemiec. Impreza
miała na celu popularyzację produktów wytwarzanych tradycyjnymi metodami. Organizatorem wystawy
była Fundacja Natura Polska a partnerami wspierającymi Gmina Żary, Gmina Neuhausen Spree i Sołectwo Lubomyśl. Nagrody dla wystawców ufundował i wręczył obecny na Wystawie Wójt Gminy Leszek Mrożek. Uzupełnieniem projektu jest folder wystawców w którym znajdziemy informacje o wystawcach, przepisy kulinarne, wywiady z uczestnikami Wystawy
i inne ciekawostki związane z projektem.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie : www.produktypogranicza.eu

_____________________________________________________________________
Projekt „Polsko-niemiecka wystawa produktów regionalnych i łużyckich” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia-Polska w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr).
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Podpisanie umów na dotacje.

W dniu 07.06.2017r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Żary odbyło się uroczyste podpisanie umów dotacji
ze środków budżetu Województwa Lubuskiego, związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji
rolniczej. W spotkaniu uczestniczył Wicemarszałek Województwa – Pan Stanisław Tomczyszyn,
Wójt Gminy Żary – Pan Leszek Mrożek, Wójt Gminy Lipinki Łużyckie – Pan Michał Morżak , Wójt
Gminy Przewóz- Ryszard Klisowski, Wójt Gminy
Żagań- Tomasz Niesłuchowski oraz Starosta Powiatu Żarskiego – Pan Janusz Dudojć oraz Skarbnicy poszczególnych samorządów. Gmina Żary
podpisała trzy umowy na wykonanie następujących inwestycji:

1. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów
rolnych i leśnych w miejscowości Siodło – kwota
dotacji – 26.950 zł
2. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów
rolnych i leśnych w miejscowości: Rościce – kwota
dotacji – 36.400 zł
3. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów
rolnych i leśnych w miejscowości: Dąbrowiec –
kwota dotacji – 27.790 zł.

A. Kochanowska

IV Konwent Organizacji Pozarządowych
W dniu 19 czerwca 2017 r. w Biedrzychowicach Dolnych odbył się po raz czwarty Konwent Organizacji
Pozarządowych Gminy Żary. Przybyli
przedstawiciele organizacji z naszej
gminy mieli okazję wysłuchać wystąpienia Prezesa Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych Pana Romualda Malinowskiego, który w ramach
projektu „ Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe - Budżet Inicjatyw Obywatelskich” przedstawił zasady otwartego konkursu ofert na przyznanie mikrodotacji w wysokości do 5 000 zł.
Realizatorami mogą być organizacje
pozarządowe oraz grupy nieformalne. Przeznaczenie mikrodotacji to
działalność na rzecz dzieci i młodzieży
do 35 roku życia. Dzięki takiemu wsparciu organizacje pozarządowe mają możliwość realizacji swoich planów i pomysłów.
K. Marciniak
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Spartakiada Sportów Obronnych

W dniu 9 czerwca 2017 r. w Lubsku odbyła się
„Powiatowa Spartakiada Sportów Obronnych
Pracowników Samorządowych”. Organizatorem
Spartakiady było Starostwo Powiatowe w Żarach
przy współudziale Urzędu Miejskiego w Lubsku.

Spartakiada miała charakter szkolenia, którego
celem
było
m.in.
popularyzacja
wiedzy
z zakresu obrony cywilnej oraz podnoszenie sprawności
fizycznej.
Nasza gmina była reprezentowana przez Małgorzatę
Ostrowską, Leszka Kasprów i Krzysztofa Stefanowicza.
Uczestnicy Spartakiady mieli do pokonania 5 konkurencji:
wyścigi kajaków, ściankę wspinaczkową, pętlę taktyczną,
transport promem oraz zawody wędkarskie. W zawodach
liczyła się również dobra zabawa i miłe spędzenie czasu
w malowniczym miejscu jakim był zalew „Karaś” w Lubsku.
A. Kochanowska
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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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