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

2 lipca— na boisku sportowym w Grabiku odbędzie się kolejna, już XXI Gminna Biesiada Śpiewacza,
której tematem wiodącym będzie ekologia. Hasłem tego corocznego gminnego święta piosenki będzie „Jasne niebo, czysta woda, bujna zieleń…”

28 sierpnia— w Surowej odbędzie się najważniejsza i największa

gminna impreza plenerowa

o charakterze obrzędowym - DOŻYNKI GMINNE.

ZADANIA ROZPOCZĘTE:
* Wyłoniono wykonawcę prac związanych z likwidacją przyczyn i skutków zaciekania ściany
oraz naprawa rynien w budynku Zespołu Szkół w Bieniowie. Zakres prac obejmuje naprawę
nieszczelności w rynnach, prawidłowe podłączenie korytek ściekowych w doświetleniu
okien piwnicznych ze studzienką kanalizacyjną, wymiana zawilgoconych tynków na tynk
renowacyjny oraz malowanie ściany w obrębie wymienionego tynku.
* Opracowano dokumentację potrzebną do zgłoszenia robót i wykonania termomodernizacji
budynku Zespołu Szkół w Mirostowicach Dolnych. Obecnie trwają procedury przetargowe związane
z wyborem wykonawcy prac. Przewidywany termin realizacji: lipiec—sierpień 2016.
* Wybrano wykonawcę prac na likwidację zawilgoceń oraz odnowienie powłok malarskich na sali
gimnastycznej w ZS w Grabiku. Zakres prac obejmuje likwidację przecieku z dachu
powodującego zawilgocenie ściany, odnowienie powłok malarskich wszystkich ścian w sali
gimnastycznej, cyklinowanie parkietu oraz nałożenie nowej powłoki lakieru wraz z odnowieniem
linii boiskowych. Przewidywany termin zakończenia prac sierpień 2016r.
* Trwają procedury wyłonienia wykonawcy budowy masztu do syreny alarmowej przy
Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubanicach.
* Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oświetlenia boiska przy szkole
w Sieniawie Żarskiej.
* Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej zamurowania otworów
drzwiowych do remizy pod świetlicą w Złotniku oraz podniesienia wjazdu do poziomu parkingu.
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WIADOMOŚCI Z RADY GMINY

Rada Gminy Żary obradowała na sesji dnia 28 kwietnia br. Sesji przewodził po raz pierwszy nowo wybrany Przewodniczący Rady Leszek Kasprów.
Tematem sesji była ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Gminy Żary i sprawozdanie
z merytorycznej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach za rok 2015.
Kierownik GOPS Maria Nowak przedstawiła Radzie dane o sytuacji demograficznej i społecznej, dane
o korzystających z pomocy społecznej, rodzaje pomocy i świadczeń udzielanych przez GOPS, wysokości
środków finansowych na wydatki w pomocy społecznej, powody przyznawania pomocy w formie świadczeń oraz kadrę pracowników socjalnych.
W sprawozdaniu z działalności merytorycznej GOPS za 2015r.Kierownik omówiła zadania zlecone i własne,
finansowane z budżetu państwa i z budżetu gminy, ilość środowisk korzystających z pomocy społecznej,
świadczenia rodzinne i alimentacyjne i działania podejmowane przez Gminę wobec dłużników alimentacyjnych. Kierownik Maria Nowak omówiła także zadania, jakie na Ośrodek nakłada ustawa o wspieraniu
rodziny i pieczy zastępczej oraz działania podejmowane w ramach corocznie uchwalanego przez Radę
Gminy programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
Do zakresu działania Ośrodka należą prace związane z Ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny.
Na podstawie danych przedstawionych w ocenie zasobów i sprawozdaniu merytorycznym stwierdza się,
że w 2015r. nastąpił spadek zarówno liczby osób korzystających z pomocy społecznej jak i liczby świadczeń, co wynika z faktu, że kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń są niskie i tym samym ograniczają dostęp do świadczeń. Przyczyny korzystania ze świadczeń również uległy zmianie. Obecnie najczęstszym czynnikiem kwalifikującym osobę do udzielenia pomocy jest niepełnosprawność i długotrwała
choroba a przez wiele lat bezrobocie było głównym warunkiem decydującym o korzystaniu z zasiłków. Nadal duża liczba osób pozostaje bez pracy i są to w znacznej mierze osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Radni nie wnieśli uwag i zastrzeżeń do pracy i działalności GOPS.
Rada dokonała zmiany uchwały budżetowej Gminy Żary na 2016 rok – dostosowując plan dochodów
i wydatków do faktycznego wykonania. Udzielono również pomocy finansowej Gminie Żagań o statusie
miejskim na realizację zadania pn: „Przygotowanie specyfikacji technicznej na dostawę, montaż i uruchomienie systemu informacji pasażerskiej”.
Jest to wspólne przedsięwzięcie Gminy Żary, Miasta Żary, Gminy Żagań i Miasta Żagań, polegające na organizacji systemu informacji pasażerskiej tj. budowie systemu informatycznego tablic świetlnych.
Rada przyjęła Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żary do roku 2020. Plan zakłada redukcję emisji
gazów cieplarnianych o 4%, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych o 4%, redukcję zużycia energii o 4%.
Rada uchwaliła program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Żary w 2016r. W ramach niniejszego programu Gmina ma zawartą umowę z Łużycką Spółdzielnią Socjalną w Piotrowie, która zapewnia miejsce i opiekę bezdomnym zwierzętom. Ponadto Gmina
zawarła umowę z lekarzem weterynarii na całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Na sesji nastąpiło uroczyste nadanie imienia
Jerzego Kukuczki Szkole Podstawowej, Publicznemu Gimnazjum i Gminnemu Przedszkolu w Grabiku, wchodzących w skład Zespołu Szkół w Grabiku. Uczniowie z tej Szkoły przedstawili Radnym
biografię i postać wybranego patrona- przedstawiając Jego zasługi, osiągnięcia oraz to, jakim był
człowiekiem i dlaczego chcą Go mieć za patrona
i naśladować.
Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku Szkoły nastąpi w październiku br.
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W dniu 2 czerwca br. odbyła się XIX sesja Rady Gminy Żary – była to sesja absolutoryjna.
Radni rozpatrzyli i zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015r. , sprawozdania finansowe gminy za 2015r. i przy obecności 13 radnych – jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy Leszkowi Mrożkowi absolutorium z tego tytułu.
Na sesji ślubowanie złożył nowo wybrany radny, wybrany w drodze wyborów uzupełniających w okręgu
wyborczym nr 12—Krzysztof Waldemar Majewski.
(na zdjęciu z prawej strony).

Krzysztof Majewski ma 35 lat, jest żonaty , ma dwoje
dzieci w wieku 8 i 6 lat. Mieszka w Mirostowicach
Górnych. Z wykształcenia informatyk (ukończone
studia w tym zakresie) pracuje w Powiatowej Komendzie Policji w Żarach. Interesuje się piłką nożną, akwarystyką, podróżami oraz architekturą wnętrz.

Radni w glosowaniu tajnym wybrali Jana Gajdę na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Rada udzieliła pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na budowę dwóch zatok autobusowych i chodnika przy drodze wojewódzkiej w Drożkowie.
Dokonano również zmiany uchwały w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie
Gminy Żary przez wprowadzenie opłaty w wysokości 50,00zł za wjazd na teren cmentarza w celu wykonywania prac ziemno – montażowych w obrębie grobu i pomnika.
Rada uchwaliła wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , składanej
przez właściciela nieruchomości. Deklaracje będzie można składać za pomocą poczty elektronicznej.
Wprowadzono również zmiany do regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie , określając w
selektywnej zbiórce odpadów - frakcje odpadów nadających się do odzysku w całości lub części, sposób
zbierania odpadów selektywnych , rodzaje odpadów i sposób ich dostarczania do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Uchwała zobowiązuje właścicieli nieruchomości do sprzątania
błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń przylegających bezpośrednio do granicy działki i określa sposób
postępowania z tymi zanieczyszczeniami. Rada określiła szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Zgodnie z tą uchwałą właściciel nieruchomości ma możliwość zgłoszenia przypadku niewłaściwego
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w terminie 3 dni roboczych od dnia , w którym
ta usługa została niewłaściwie wykonana.
Rada w drodze uchwały udzieliła dotacji w wysokości 15 000,00zł na remont posadzki ceramicznej w kościele w Lubanicach.
K. Micinowska

W naszej gminie przybywa mieszkańców.
W okresie od 18 marca do 27 czerwca w naszej gminie
urodziło się 29 dzieci: 12 dziewczynek

17 chłopców
Od początku 2016 r. w naszej gminie przybyło
50 mieszkańców.
4

KALEJDOSKOP KULTURALNY czyli ważne wydarzenia kulturalne w II kwartale 2016r.
Wczesnym popołudniem
23 kwietnia świetlica
wiejska w Lubanicach
przyjęła w swoje gościnne progi najmłodszy
z gminnych zespołów
śpiewaczych — zespół
i KGW „Karolinki”
z Grabika, który świętował swój pierwszy, zaledwie 5-cio letni Jubileusz.
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, którzy przy pięknie zastawionych stołach mogli posłuchać występu Jubilatów a także występującego gościnnie zespołu „Czerwona Jarzębina”. Przedstawiono
krótką historię zespołu a potem już życzeniom i prezentom nie było
końca. Rozpoczął tę część uroczystości Wójt Gminy p. Leszek Mrożek, który ciepło i serdecznie mówił o Jubilatach oraz wręczył członkom zespołu listy gratulacyjne, kwiaty a także upominek w postaci
talonu na dowolny zakup. Wiele serdeczności usłyszały „Karolinki”
również od p. Burmistrz Miasta Żary - Danuty Madej, która podkreśliła aktywność zespołu i chęć współpracy przy imprezach i uroczystościach organizowanych na terenie miasta. Jak zwykle przy tego rodzaju okazjach po części oficjalnej rozpoczęło się wspólne biesiadowanie i zabawa do późnych godzin nocnych.
E. Kusion
Już XI Gminny Przegląd „Mały Talent” 2016 odbył się 11
maja w świetlicy wiejskiej w Olbrachtowie. Wzięło w
nim udział 39 wystrojonych i podekscytowanych maluchów (w konkursie mogą brać udział dzieci do lat 6) z terenu naszej gminy. Konkurs obejmuje dwie kategorie wykonawcze, więc dzieci recytowały albo śpiewały. Wielu
małych recytatorów prezentowało taki poziom, że z powodzeniem mogliby konkurować ze starszymi kolegami
w Lubuskim Konkursem Recytatorskim. Tytuł „Małego
Talentu Recytatorskiego” otrzymała Hania Bazak
z „zerówki” w Olbrachtowie. Wyróżnienia w tej kategorii przyznano Hani Teplaków z Łukaw, Martynce Drozdek ze Złotnika, Zuzi Gosławskiej z Rościc, Sebastianowi Drzymale z Grabika oraz Dagmarze Kujawskiej z Bieniowa. Absolutnym talentem muzycznym okazała się Monika Dyrba—4,5 letnia niewiarygodnie uzdolniona mieszkanka Złotnika i to właśnie jej przypadł w udziale tytuł „Mały Talent Muzyczny”. Wyróżnienie otrzymała Pola Kuśnierz z Sieniawy Żarskiej.
Wszystkie dzieci zostały nagrodzone upominkami za udział w przeglądzie a LAUREACI dodatkowo otrzymali piękne prezenty, które wręczył Wójt Gminy Żary p. Leszek Mrożek.
E. Kusion
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W dniu 21 maja na plac przy kościele parafialnym
w Olbrachtowie zjechało 28 zespołów śpiewaczych aby
wziąć udział
w X Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki
i Pieśni Religijnej „Angelana”. Był to pierwszy przegląd bez
nieocenionego
śp. Księdza Zygmunta Czepirskiego—
inicjatora i przez wiele lat głównego organizatora tego przedsięwzięcia. Impreza ma od początku charakter festynowy i
oprócz możliwości posłuchania prezentacji zespołów uczest-

nicy mają do dyspozycji stoiska gastronomiczne, za kupioną „cegiełkę” można wylosować
wspaniały upominek, a i dzieci na tej imprezie
się nie powinny nudzić, bo organizatorzy zapraszają tzw. dmuchany plac zabaw. Tegoroczne
jury w składzie: Magdalena Łazar-Massier,

Stanisława Kamieniecka i Jacek Markulak nagrodziło:
w kat. dorosłych: WICHOWIANKI z Wichowa– I m-ce,
DRZEWICZANIE z Kostrzynia nad Odrą—II m-ce i DE WŁODERS
ze Szprotawy—III m-ce. Wyróżnienia w tej kategorii
otrzymały: WESOŁA GROMADA z Mirostowic Górnych
i MOZAIKA z Żar. W kat. dziecięco-młodzieżowej nagrodzono
ŻAR MIŁOŚCI z Kunic—I m-ce, POKÓJ I DOBRO z Żar II m-ce , dwa III m-ca dla INTEGRY z Miłowic i MAŁEJ TĘCZY
z Olbrachtowa. Wszystkie nagrodzone zespoły otrzymały nagrody finansowe w formie talonów a pozostałe obdarowano upominkami za udział w przeglądzie. Nagrody współfinansowane były przez Wójta
Gminy Żary oraz Starostę Żarskiego, nic więc dziwnego, że p. Leszek Mrożek wspólnie z Radnym Rady Powiatu p. Romanem Pogorzelcem wręczali je laureatom.
Organizatorami tegorocznej „Angelany” byli: Wójt Gminy Żary, Starosta Powiatu Żarskiego, Sołtys i Rada
Sołecka, Rada Parafialna i KGW w Olbrachtowie.
E. Kusion
W dniu 8 kwietnia 2016 roku w bibliotece w Sieniawie Żarskiej odbyły się warsztaty plastyczne w ramach projektu "Baśnie, opowiadania i legendy pogranicza śląsko - łużyckiego", który skupia grupę dzieci i
dorosłych z Polski i Niemiec. Podczas spotkania grupa
Serbo-Łużyczan, gości z Niemiec uczyła się techniki
decoupage oraz tworzenia kwiatów z krepiny. Zorganizowana została także wystawa robótek ręcznych –
dzieł tworzonych na drutach, szydełku, czy haftowanych.
(nadesłane)
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Wydarzeniem bez precedensu w naszej
gminie był zorganizowany w dniu 5 czerwca
w Sieniawie Żarskiej występ kabaretu
„PARANIENORMALNI”. Występ miał charakter charytatywny a jego inicjatorem był
p. Robert Motyka, który, jak stwierdził
w jednym z wywiadów, zawsze marzył
o tym, aby wystąpić z kolegami z kabaretu
dla mieszkańców swojej rodzinnej miejscowości. To marzenie się spełniło a dodatkowym prezentem, jaki po tym zdarzeniu w Sieniawie pozostanie, będzie przyszkolny plac zabaw. Na placu
przy remizie strażackiej oglądała występ „Paranienormalnych” dwutysięczna widownia. Cały dochód z biletów (które rozprowadzane były w symbolicznej cenie 10 zł) przeznaczony zostanie właśnie na zakup
urządzeń na wspomniany plac zabaw. Stroną organizacyjną tego przedsięwzięcia zajęli się : Sołtys i Rada
Sołecka Wsi Sieniawa, Ochotnicza Straż Pożarna w Sieniawie Żarskiej oraz Urząd Gminy Żary.

Panu Januszowi Dudojciowi - Staroście Żarskiemu
Pani Jadwidze Szkopińskiej - Dyrektorowi Oddziału PCK w Żarach,

Panu Wiesławowi Olszańskiemu - Prezesowi Zarządu Szpitala
„Na Wyspie” w Żarach,
Panu Robertowi Słowikowskiemu – Komendantowi Powiatowemu
Państwowej Straży Pożarnej w Żarach,
Panu Maciejowi Sałkowi - Komendantowi Powiatowemu Policji w Żarach

serdeczne podziękowanie za życzliwość i pomoc w zorganizowaniu
występu kabaretu „Paranienormalni” w Sieniawie Żarskiej składa
Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek
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70 LAT OSADNICTWA W PARAFII BIENIÓW

W niedzielę 19 czerwca br. odbyła się uroczystość z okazji 70 lecia Osadnictwa w Parafii Bieniów . Mieszkańcy czterej miejscowości tj. Bieniowa, Włostowa, Dąbrowca i Biedrzychowic Dolnych świętowali przybycie pierwszych osiedleńców po drugiej wojnie światowej. Uroczystość rozpoczęła się od części plenerowej przy „Chatce Henia”. Od godz. 10.00 można było zwiedzać Izbę Pamięci oraz dawne ubiory, wystrój wnętrz oraz
narzędzia używane w gospodarstwie domowym. O godz.
13.00 odbyła się uroczysta Msza Św. w intencji mieszkańców z udziałem asysty honorowej.
Po Mszy z udziałem
orkiestry Żarskiego
Domu Kultury oraz
pocztów sztandarowych i kompani honorowej uczestnicy udali się pod pomnik osiedleńców, gdzie złożono kwiaty. Każdy uczestnik mógł zwiedzić wystawę przygotowaną w świetlicy wiejskiej przez wszystkie cztery
miejscowości, które obchodziły święto.
Dalsze część imprezy odbywała się już na kompleksie sportowo- rekreacyjnym, a rozpoczęła się od występu Dętej Orkiestry Żarskiego Domu Kultury. Wójt Gminy Leszek Mrożek wręczył zasłużonym mieszkańcom okolicznościowe dyplomy i kwiaty. Dla osób szczególnie zasłużonych wręczono pamiątkowe statuetki. Wśród tych osób znaleźli się:
Pan Witold Senyk, Pani Aniela
Kozaczyńska, Pani Franciszka
Januszewska, Pan Stanisław
Zaleszczak, Pan Stanisław Domaradzki, Pan Henryk Domaradzki, Pani Maria Domaradzka, Pani Zofia Tyczyńska, Pan Piotr
Domaradzki, Pani Marianna Kochanowska, Pan Władysław Kochanowski, Pani Jadwiga Bednarz, Pani Kazimiera Wiśniewska,
Pani Kazimiera Kurzawa, Pani Maria Poniedziałek, Pani Maria Kowal, Pan Tadeusz Sawron, Pan Stanisław Bury, Pani Marianna Liberda, Pani Teresa Migacz, Pani Julia Tusińska, Pan Jan Motyl, Pani Maria
Ojcowicz, Pan Jan Michalewicz, Pani Aniela Tracz. Oprócz wymienionych wyżej osób Wójt Gminy Żary
uhonorował osoby za wieloletnią bezinteresowną pracę na rzecz miejscowości oraz za aktywną działalność na rzecz rozwoju miejscowości. Wyróżnieni zostali: Pan Damian Fraszewski, Pan Emil Ślęczka, Pan
Stanisław Adach, Pani Teresa Romańczuk, Pan Jacek Kaźmierczak , Pan Marek Kaźmierczak, Pan Michał Senyk, Pan Stanisław Kozaczyński.
Podczas imprezy wystąpił zespół śpiewaczy „Bieniowianki”, „Szyszynianki” oraz „Czerwona Jarzębina”.
Dodatkowo odbył się występ dzieci z Zespołu Szkół w Bieniowie. Kolejnym punktem uroczystości był Festiwal Piosenki Dziecięcej.

Uroczystość zakończyła się zabawą taneczną na kompleksie sportowo- rekreacyjnym.
A. Kochanowska
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SZKOŁY

DZIEŃ ZIEMI W LUBANICACH
W dniu 14 kwietnia 2016 r. w
świetlicy wiejskiej w Lubanicach
spotkali się reprezentanci siedmiu
szkół podstawowych z terenu gminy
Żary na XVIII Gminnym Sejmiku Ekologicznym pod hasłem: „Chrońmy
gleby”. 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 –
SP w Olbrachtowie zdobywając 38,4
pkt. Na drugim miejscu uplasowała
się SP w Lubanicach z 37,6 pkt. Trzecie miejsce zajęła drużyna z SP w Mirostowicach Dolnych – 33,6 pkt. Kolejne lokaty zajęły – SP w Złotniku
– 32,6 pkt, SP w Grabiku – 30,7 pkt, SP w Sieniawie Żarskiej-30,6 pkt i SP w Bieniowie – 26,4 pkt. Wszyscy
uczestnicy sejmiku wykazali się ogromną wiedzą ekologiczną, co pokazuje, że są świadomi znaczenia gleby
w przyrodzie i życiu człowieka. Wszystkich uczestników sejmiku nagrodzono dyplomami, książkami przyrodniczymi, akcesoriami rowerowymi i gadżetami ekologicznymi. Każda szkoła otrzymała dyplom, piłki
nożne oraz szkolną gazetkę „Zielone Wieści” przygotowaną przez szkołę w Lubanicach. Nauczycieli opiekunów z poszczególnych szkół Wójt Gminy Żary p. Leszek Mrożek, nagrodził dyplomami i eleganckimi
zestawami piśmienniczymi.
Organizatorzy serdecznie dziękują za finansowo-rzeczowy wkład w organizację imprezy Urzędowi Gminy
Żary, Piekarni Państwa Anny i Eugeniusza Ślawskich z Lipinek Łużyckich, Nadleśnictwu w Lipinkach Łużyckich, firmie Kronopol Sp. z o.o w Żarach i Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
w Marszowie.
SP Lubanice
„Żyj zdrowo i bezpiecznie z Radiem Zachód”
Z inicjatywy Wójta Gminy Żary p. Leszka Mrożka w miesiącu maju we wszystkich placówkach oświatowych na terenie Gminy Żary realizowany był
program autorski pn. „Żyj zdrowo i bezpiecznie z
Radiem Zachód”. Odbyły się pogadanki na temat
bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.
Omówiono zasady udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej oraz zagrożeń związanych z używaniem alkoholu i narkotyków. Odbyła się także
inscenizacja dotycząca zasad powiadamiania
służb alarmowych, prezentacja elementów odblaskowych dla pieszego i rowerzysty. Omówiono zasady bezpiecznej jazdy rowerem oraz obowiązkowe wyposażenie jednośladów. Odbył się
również konkurs rysunkowy z nagrodami dotyczący omawianych tematów i problemów oraz
loteria nagród szczęścia. Program realizowany
był przez dziennikarzy Radia Zachód dzięki wsparciu finansowemu Wójta Gminy Żary.
A. Kochanowska
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ROLNICTWO — OCHRONA ŚRODOWISKA— GOSPOODARKA GRUNTAMI

B A R D Z O W A Ż N E !!!
ZAWIADOMIENIE
STAROSTY POWIATU ŻARSKIEGO

Zgodnie z art. 24a ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz.U. z
2015 r., poz.520 ze zm.)

zawiadamiam
o wyłożeniu do wglądu projektu założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębów wiejskich gminy
ŻARY
Dokumentacja tego projektu składa się z: rejestru budynków, rejestru lokali, kartotek budynków, kartotek
lokali i mapy ewidencyjnej.
Projekt będzie udostępniony do wglądu w dniach roboczych do 11 do 29 lipca 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach – Wydział Geodezji i Katastru – Al. Jana Pawła II 6
Projekt będzie wyłożony w godzinach: 900 do 1400 wszystkim zainteresowanym osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym posiadającym swoje nieruchomości lokalowe i budynkowe.
Osoby te, po zapoznaniu się z danymi ewidencyjnymi wykazanymi w opracowanym projekcie, mogą zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia, które zostaną odnotowane w protokole ogłoszenia stanu władania. Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu, nie stanowi przeszkody w
kontynuowaniu postępowania w sprawie założenia ewidencji budynków i lokali, zatwierdzeniu operatu
opisowo-kartograficznego i ujawnieniu nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.
Prosi się osoby zainteresowane o zabranie ze sobą dokumentów tożsamości (Nr PESEL, NIP) oraz innych
dokumentów potwierdzających nabycie praw do nieruchomości .
STAROSTA
Janusz Dudojć

STAWKI PODATKU ROLNEGO OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE GMINY ŻARY
*Dla gruntów rolnych stanowiących gospodarstwo rolne 134,3750 zł za 1 ha przeliczeniowy
*Dla gruntów rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego 268,75 zł za 1 ha fizyczny.

STAWKA PODATKU LEŚNEGO OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE GMINY ŻARY
*Za 1 ha fizyczny lasu 42,1894 zł.
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STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE GMINY ŻARY

*od gruntów:
*związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków – 0,86 zł od 1 m² powierzchni,
*pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,58 zł od 1 ha powierzchni,
*pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 0,42 zł od 1 m² powierzchni,
*niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października
2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015r. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową
albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od
dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie
zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,00 zł od 1 m² powierzchni;
*od budynków lub ich części:

*mieszkalnych – 0,74 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
*związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,10 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
*zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 9,73 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
*związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,26 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
*pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego – 6,90 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

*od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
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Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek serdecznie dziękuje
mieszkańcom Mirostowic Dolnych i Grabika
za podłączenie się do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej
i tym samym za dbałość o ekologię w naszej gminie.

,,MYŚL GLOBALNIE, DZIAŁAJ LOKALNIE.’’
Przypominamy , że akcja „ZAOPIEKUJ SIĘ MNĄ” ciągle trwa.

Okaż serce bezdomnemu zwierzakowi.

CZAREK

RUDI

BETI

Te pieski i wiele innych czekają w schronisku w Piotrowie na kogoś, kto da im nowy dom.
Są zdrowe, odrobaczone i zaszczepione. Może Ty przygarniesz któregoś z nich?
Kontakt: Schronisko Piotrów– 604 209 667, Urząd Gminy Żary : (68) 470 73 10; 470 73 28

PAMIĘTAJ !
ONE CZUJĄ I CIERPIĄ !

Nie pozbywaj się zwierząt wyjeżdżając na urlop!
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KUPUJESZ- SPRZEDAJESZ NIERUCHOMOŚĆ!!!
Wójt Gminy Żary zwraca się z prośbą o stawiennictwo kupujących i zbywających nieruchomość z aktem notarialnym i protokołem zdawczo – odbiorczym, w którym będzie podany stan wodomierza w celu uregulowania spraw formalnych takich jak:
- złożenie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – pok. 207,
- zgłoszenie zmiany odbiorcy wody – pok. 208.
Powyższe dokumenty kupujący i zbywający jest zobowiązanydostarczyć w jednym dniu, w terminie nie
przekraczającym 14 dni od dnia kupna - sprzedaży nieruchomości.

WAŻNE !
Wójt Gminy Żary informuje o konieczności dokonywania opłaty za groby osób bliskich
pochowanych na cmentarzach komunalnych. Brak opłaty za groby powyżej 20 lat wiązać
się będzie z wszczęciem procedury likwidacji grobów. Informacja o wysokości opłat znajdują się na tablicach regulaminu cmentarzy komunalnych.
BUDOWNICTWO I INWESTYCJE— GOSPODARKA WODNA
Roboty i inwestycje drogowe na terenie gminy

Bieżące naprawy i inwestycje na drogach gminnych i wewnętrznych
W ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie gminy, przeprowadzane są remonty cząstkowe dróg asfaltowych masą asfaltową na gorąco min. w miejscowościach Sieniawa Żarska, Olbrachtów, Mirostowice
Dolne, Mirostowice Górne, Surowa, Lubomyśl, Złotnik, Biedrzychowice, Bogumiłów, Kadłubia, Łaz, Drożków, Grabik.
Ponadto w celu wzmocnienia nawierzchni dróg gruntowych dostarczono tłuczeń bazaltowy i budowlany
w ilości ponad 470 ton do miejscowości Biedrzychowice , Kadłubia, Miłowice, Mirostowice Dolne, Mirostowice Górne, Stawnik, Łaz, Łaz (elektrownia) , Olbrachtów, którym utwardzono najbardziej uciążliwe
fragmenty dróg wskazane przez sołtysów.
W miesiącach od czerwca do końca sierpnia będzie wykonywane również powierzchniowe utrwalenie
emulsją asfaltową i grysem spękanych nawierzchni bitumicznych odcinków dróg w miejscowościach :
1.Złotnik drogi na odcinku ok. 1600mb i powierzchni ok. 5600 m2
2.Lubomyśl drogi na odcinku ok. 1430mb i powierzchni ok. 5000 m2
3.Kadłubia droga na odcinku ok. 900mb i powierzchni ok. 3150 m2
4.Stawnik droga na odcinku ok.1000mb i powierzchni ok. 3500 m2
5.Surowa drogi oz na odcinku ok. 950mb i powierzchni ok. 3150 m2
6.Drożków drogi na odcinku ok.1000mb i powierzchni ok. 3500 m2
Aktualnie toczy się postepowanie o wyłonienie wykonawców prac w zakresie modernizacji dróg polegających na wykonaniu podbudowy z tłucznia i wykonanie dywaników asfaltowych w miejscowościach:
1. modernizacja drogi Olbrachtów - dz. nr 198 780mb x 3,0 m
2. modernizacja drogi Sieniawa Żarska - dz. nr 565/9 370 mb x 3,5 m
3. modernizacja drogi Sieniawa Żarska - dz. nr 615 370 mb x 3,5 m
4. modernizacja drogi Grabik - działka nr 93, 400mb x 3,5m
5. modernizacja drogi Miłowice działka oz. nr 137 510 mb x 3,0 m
6. modernizacja drogi Mirostowice Dolne - dz. nr 619/7 - 400mb x 3,5 m
7. modernizacja drogi Olbrachtów - dz. nr 266/2 (do cmentarza) 100mb x 3,0 m + 100mb x 3,5m
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W zakresie bieżącego utrzymania dróg pracami naprawczymi zostały objęte przystanki komunikacji publicznej w zakresie uzupełnienia wybitych szyb, naprawy i renowacji konstrukcji stalowych – w miejscowościach Mirostowice Górne, Biedrzychowice, Lubanice i Złotnik.
Ponadto w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach wewnętrznych w miejscowościach Olbrachtów i Mirostowice Dolne ul.Wiejska zamontowano wraz z oznakowaniem pionowym progi spowalniające
ruch pojazdów
Gmina Żary w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach będzie brała udział w współfinansowaniu przebudowy drogi wojewódzkiej i powiatowej w zakresie:
1. Budowy dwóch zatok autobusowych wraz z chodnikiem dla pieszych na odcinku drogi wojewódzkiej nr
287 w m. Drożków – w kwocie 200.000,- zł – całkowita wartość inwestycji to kwota 1.400.000 zł
2. Zaprojektowania i przebudowy drogi powiatowej nr 1116F Lipinki Łużyckie- Górka - Sieniawa Żarska –
do drogi krajowej DK 12 obejmującego modernizację nawierzchni i budowę chodnika dla pieszych – max
do kwoty 240.000 zł—całość wartości inwestycji to kwota około 900.000 złotych.
Oświetlenie drogowe na terenie gminy
Już w niedługim okresie mieszkańcy z miejscowości Bogumiłów, Marszów, Miłowice, Włostów, Łaz, Mirostowice Górne, Stawnik, Rościce, Olbrachtów, Sieniawa Żarska, Drożków, Lubanice, Dąbrowiec, Bieniów,
Kadłubia, Grabik i Złotnik zostaną wyposażeni w 52 szt. dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego, które będą instalowane na istniejącej już infrastrukturze energetycznej (napowietrzne linie nn). Realizacja
tego przedsięwzięcia będzie odbywać się od czerwca do końca września br.
Ponadto opracowywane są projekty wykonawcze dla budowy nowych odcinków linii oświetleniowych w
miejscowościach Grabik, Kadłubia i Mirostowice Dolne. Na ich podstawie po uzyskaniu pozwoleń na budowę wyłaniani będą wykonawcy robót. Planowany termin realizacji całości przedsięwzięć to lata 20162017.
Solary oświetleniowe na terenie gminy
W miesiącu kwietniu powołana komisja dokonała objazdu w terenie zgłoszonych przez Sołtysów wsi propozycji i wytypowała punkty do zainstalowania lamp solarnych w miejscowościach Lubomyśl, Lubanice,
Surowa, Złotnik, Marszów, Drozdów, Rościce, Miłowice, Ponadto Kadłubia i Siodło, które dodatkowo do
zrealizowania powyższego angażują środki własne z funduszu sołeckiego. Kolejnym etapem przedsięwzięcia jest wyłonienie wykonawcy robót. Termin realizacji wrzesień/październik 2016.
AWARIE
Tak jak poprzednio przypominamy, że zgłoszenia awarii / uszkodzeń oświetlenia drogowego należy kierować do tut. Urzędu pod numer tel. 68 470-73-10 - Kierownik p. Piotr Dziok lub sołtysów wsi.
Zgłoszenia kierowane bezpośrednio do ENEA Żary pozostają bez reakcji do chwili ich formalnego potwierdzenia przez urząd.

INWESTYCJE ZREALIZOWANE
w roku 2016 na sieciach wodociągowych w gminie Żary
Stacja uzdatniania wody w Bogumiłowie :
Dokonano wymiany szafy
sterującej pracą ujęcia
wody i procesami uzdatniania. Wymieniony został cały system rurociągów między filtrami wraz
z nowymi automatycznymi przepustnicami. Powyższa
modernizacja
wpływa na prawidłową
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i bezawaryjną pracę stacji uzdatniania. Koszt przedsięwzięcia 119 925 zł
Podczas ostatniej dłuższej przerwy w dostawie prądu dla
miejscowości Bogumiłów (tj, w dniu 18.06.2016) sprawdzona w praktyce została możliwość awaryjnego zasilania Stacji
Uzdatniania Wody przez agregat prądotwórczy zainstalowany w roku 2015. Pozwoliło to na dostarczanie bez zakłóceń
wody do miejscowości Bogumiłów, Janików, Miłowice, Rościce i Rusocice.

Stacja uzdatniania wody w Drożkowie :
Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy stacji uzdatniania i ujęcia wody, która zakłada dobudowę filtra, trzeciej studni i agregatu prądotwórczego zarówno na suw jak i na przepompowni
wody do Grabika. Koszt dokumentacji 59 040 zł.

Stacja uzdatniania wody w Łaz :
Zakończono modernizację stacji
uzdatniania wody polegającej na
dobudowaniu dodatkowego filtra
wraz z automatycznym sterowaniem przepustnicami Dzięki temu
uzyskano lepsze parametry jakości
wody po procesach uzdatniania.
Koszt przedsięwzięcia 99 876 zł.

Stacja uzdatniania wody w Olbrachtowie:
Dokonano wymiany szafy sterującej pracą zestawu pomp sieciowych. Nowa szafa została wyposażona w
falownik, który steruje pracą pomp w sposób przemienny równomiernie rozkładając czas pracy i obciążenia a ciśnienie w sieci jest stabilne.
Koszt przedsięwzięcia - 39 938,10 zł.
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INNE DZIAŁANIA

-Dokonano wyczyszczenia zbiorników na olej opałowy w
kotłowni Szkoły Podstawowej w Lubanicach.

-Zakończono prace dotyczące postawienia budynku gospodarczego na kompleksie rekreacyjno – sportowym
w Bieniowie ( za sceną ).

-Wykonano piłkochwyty na boisku w Mirostowicach
Górnych.

-Zamontowano zestawy klimatyzatorów podnoszące
komfort użytkowania na świetlicy wiejskiej w Mirostowicach Górnych
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-Na świetlicy wiejskiej w miejscowości Łaz przeprowadzono prace w zakresie renowacji parkietu obejmujące jego
cyklinowanie i ponowne lakierowanie.

-Rozpoczęto dalszy etap robót związanych z budową budynku przycmentarnego w Olbrachtowie. Zakres prac obejmuje montaż stolarki
okiennej i drzwiowej, wykonanie wszystkich
prac wykończeniowych w środku budynku, wydachówką.
konanie przyłącza elektrycznego oraz przykrycie
budynku

Przewidywany termin zakończenia prac to koniec sierpnia 2016r.

-Zamontowano dwie uliczne lampy oświetleniowe w rejonie parkingu przy Zespole Szkół w Bieniowie.

P.Dziok
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
BEZPŁATNE JABŁKA OD POLSKICH SADOWNIKÓW DLA GMINY ŻARY
W dniu 14 czerwca przyjechała do nas ciężarówka wypłeniona 10 tonami pysznych polskich jabłek z grójeckich sadów, które przekazano Gminnym szkołom.
Akcja prowadzona jest we współpracy z Agencją Rynku Rolnego i Polskim Komitetem Pomocy Społecznej.
W ramach akcji polscy sadownicy przekazują tony jabłek , które ze względu na rosyjskie embargo zostały
wycofane ze sprzedaży. W organizacji przedsięwzięcia zaangażował się również Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Żarach, który zorganizował i koordynował akcję na terenie Gmny Żary. Owoce są
bardzo dobrej jakości, dobrze przechowane, nie
ma mowy o nadpsutych jabłkach. Pysznych i
soczystych jabłek można także spróbować w
Urzędzie Gminy w Żarach, gdzie jabłka wystawione są w koszach na korytarzach.
Ze względu na duże zainteresowanie mamy nadzieję, że akcja zostanie powtórzona jesienią.
(GOPS)

WAKACJE Z MUSZKIETERAMI

Fundacja Muszkieterów w 2016 ponownie organizuje akcję charytatywną pod nazwą " Wakacje
z Muszkieterami", w ramach której , przy współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami prowadzącymi sklepy
wielkopowierzchniowe Intermarche i Bricomarche organizuje oraz finansuje kolonie letnie dla ponad 1000
dzieci.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach został wskazany przez właściciela lokalnego sklepu
Intermarche/Brichomarche - Żonkil sp. z o.o. w Żarach jako organizacja współpracująca przy akcji Fundacji
Muszkieterów – „Wakac z Muszkieterami”.
W ramach akcji troje uczniów z naszej Gminy Alicja , Beata i Paweł wyróżniających się średnią ocen
powyżej 4,00, mających dobrą opinią wychowawcy, wyrażających się czynną postawą w życiu szkoły lub
społeczności lokalnej oraz charakteryzujących się pozytywną postawą wobec otoczenia pozytywnie
przeszło kwalifikację do wyjazdu na wypoczynek letni.
Wyróżnieni uczniowie, będą od 28 czerwca przez dziesięć dni odpoczywać w malowniczym Murzasichle
koło Zakopanego w nowoczesnym ośrodku wypoczynkowym– „U Aniołka”. Ośrodek znajduje się w pobliżu
Tatrzańskiego Parku i zapewnia wiele atrakcji.
Dzeciom życzymy słonecznych wakacji i niezapomnianych wrażeń, a sponsorom bardzo dziękujemy
za wyróżnienie dla naszych dzieci i sfinansowanie im wypoczynku.

( GOPS)
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SPORT— REKREACJA

Turniej Piłkarski o „Puchar Wójta Gminy Żary”
W sobotę 18 czerwca 2016 r. na kompleksie rekreacyjno- sportowym „ Orlik” w Mirostowicach Dolnych
odbył się Turniej Piłki nożnej o „Puchar Wójta Gminy Żary”. Do udziału w rozgrywkach zgłosiło się 13 drużyn z terenu gminy. Drużyny zostały podzielone na dwie grupy A i B. Mecze były rozgrywane na 3 boiskach
równocześnie.
Po rozegraniu meczów eliminacyjnych zostały rozegrane półfinały. W półfinale zmierzyły się 2 drużyny
gospodarzy przy czym Mirostowiczanka I wynikiem 0:3 uległa Mirostowiczance II. Na drugim boisku zmierzyła się drużyna Delty Sieniawy Żarskiej I pokonując Spartę Grabik 4:1.
W meczu o III miejsce Sparta Grabik pokonała Mirostowiczankę I 7:0. Wynikiem 1-0 zakończył się
mecz o I miejsce, rozegrany pomiędzy zespołem
Delta I z Sieniawy Żarskiej, a Mirostowiczanką II.
Nagrody w postaci pucharów oraz talonów wręczył Wójt Gminy Żary Leszek Mrożek. I tak: nagrodę za I miejsce oraz talon na zakup sprzętu sportowego w wysokości 1 000 zł otrzymała Delta Sieniawa Żarska I, nagrodę w wysokości 750 zł za II
miejsce otrzymała Mirostowiczanka II. Talon na
500 zł otrzymała Sparta Grabik za zajęcie III miejsca w rozgrywkach. Za zajecie IV miejsca
Mirostowiczanka I otrzymała talon w wysokości 300 zł.
Dodatkowo każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach
otrzymała talon w wysokości 150 zł.
Miejsca dalsze rozstrzygnięte zostały rzutami karnymi,
ostateczna klasyfikacja przedstawia się następująco: WKS
Łaz, LZS „Fax” Bieniów, Sołectwo Siodło, LZS „Delta” Sieniawa Żarska II, „Start” Biedrzychowice Dolne, LZS „Piast”
Lubanice, WKS „Zieloni” Drożków
„Przebój” Mirostowice Górne, LKS „Błękitni” Olbrachtów.
Wybrany został również król strzelców, którym został
Artur
Michalski
z Delty Sieniawy Żarskiej oraz najlepszy bramkarz, którym okazał się zawodnik z Mirostowiczanki Kamil Majewski.
Dla dzieci także przygotowana była masa atrakcji, liczne konkurencje sportowe cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród
najmłodszych. Każdy uczestnik z rąk Wójta Gminy otrzymał pamiątkowe upominki za udział. Podczas imprezy odbył się także
pokaz karate przez najmłodszych członków UKS Karate Katana.
Podczas zawodów sportowych gościliśmy również gości z partnerskiej Gminy Gablenz, którzy uważnie przyglądali się zmaganiom sportowym.
Składamy gorące podziękowania dla LKS Mirostowiczanka za pracę włożoną w przygotowanie obiektu na
zawody sportowe oraz wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia tegorocznych rozgrywek o „Puchar Wójta Gminy Żary”.
Wszystkim mieszkańcom Gminy Żary za przybycie na zawody i gorący doping serdecznie dziękujemy.
A. Kochanowska
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W dniu 20 maja 2016r. o godz. 12.00 na
stadionie OSIR w Lubsku odbyły się rozgrywki w zawodach sportowych z okazji
„Dnia Samorządowca” pod honorowym patronatem Starosty Żarskiego Janusza Dudojcia. W Turnieju piłki nożnej o Puchar Starosty
Żarskiego reprezentacja Gminy Żary zajęła
I miejsce. Kapitanem naszej drużyny był
Radosław Pogorzelec a w jej skład wchodzili:
Jolanta Janiszewska, Krzysztof Stefanowicz,
Marcin Sałandziak, Ireneusz Myśków, Kinga
Matoga, Anna Sporys, Mikołaj Femlak, Maciej Korochoda, Dariusz Hawełka, Leszek Kasprów, Janusz Krawiec, Justyna Hawełka.
Gratulujemy!
D. Zaucha
Reprezentacja Urzędu Gminy w Żarach zajęła szóste miejsce w Powiatowej
Spartakiadzie w Sportach Obronnych, która odbyła się 10 czerwca 2016 r.
na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku.
W imprezie wzięło udział szesnaście drużyn reprezentujących urzędy z powiatów żarskiego i żagańskiego. Trzyosobowe zespoły rywalizowały w sześciu
konkurencjach sprawnościowych: strzelaniu, transporcie promem, rzucie gra-

natem, ściance wspinaczkowej, zawodach wędkarskich oraz wyścigach kajaków. Gminę Żary reprezentowali: Leszek Kasprów, Krzysztof

Stefanowicz

i Małgorzata Ostrowska. Gratulujemy!
A. Kochanowska
ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE
W dniu 15 maja 2016r. odbyły się Gminne
Zawody Sportowo-Pożarnicze organizowane
w miejscowości Lubanice. Jednostki OSP
działające na terenie gminy zgłosiły swoje
drużyny do zawodów w ilości 21 drużyn. W
zawodach gościnnie brały również udział
drużyny z OSP Kunice. Najwięcej medali za
zajęcie pierwszych miejsc zdobyła jednostka
gospodarzy tegorocznych zawodów. Zacięte
rywalizacje wyłoniły zwycięzców do Powiatowych zawodów sportowo - pożarniczych następujące drużyny: Seniorzy – OSP Sieniawa Ż. Seniorki, Juniorki i Juniorzy z OSP Lubanice. Również mistrzowie z roku
ubiegłego reprezentowali naszą gminę na zawodach powiatowych w dniu 12 czerwca. Natomiast w Wojewódzkich Zawodach Sportowo – Pożarniczych które odbyły się w dniu 25 czerwca w Międzyrzeczu powiat
żarski reprezentowały następujące drużyny: Seniorzy OSP Sieniawa Żarska, którzy zajęli IV miejsce, Seniorki OSP Lubanice—IV miejsce, oraz Juniorzy OSP Bieniów, którzy zajęli III miejsce. Gratulujemy!
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SPOTKANIE PARTNERSKIE W NEUHAUSEN– SPREE

W dniu 7 kwietnia br. odbyło się
kolejne

spotkanie

partnerskie

Gminy Żary z Gminą Neuhausen Spree. W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele obu samorządów ,
członkowie Fundacji Natura Polska . Rozmowy dotyczyły wspólnych przedsięwzięć w zakresie

sportu, turystyki i rekreacji oraz
planowanych uroczystości organi-

zowanych

po

obu

stronach

grani-

cy. Burmistrz Gminy Neuhausen – Spree –
Dieter Perko został zaproszony na imprezy
organizowane przez Gminę Żary: Gminne
Zawody Sportowo – Pożarnicze oraz
Zawody o Puchar Wójta Gminy Żary.

„LAWINA FOLKLORU”
W dniu 25.06.2016r. na zaproszenie Burmistrza partnerskiej gminy Neuhausen/
Spree Dietera Perko
delegacja z gminy
Żary wzięła udział w międzynarodowej
imprezie pn. „Lawina Folkloru”. W imprezie uczestniczył Wójt Gminy Żary
Leszek Mrożek, Skarbnik Gminy- Barbara
Karpowicz oraz Katarzyna KalkowskaKierownik Referatu Finansowego. W festiwalu zaprezentowały się zespoły folklorystyczne m.in. z Indii, Bułgarii, Litwy,
Izraela, Szkocji, Węgier, Niemiec, Polski,
Białorusi, Rosji. Gminy Żary reprezentował
zespół „ Jarzębina” z Sieniawy Żarskiej.
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w polskim, niemieckim i ukraińskim

repertuarze. Było to już kolejne spotkanie w ramach nawiązanej w 2015
roku

współpracy

z

nową

Gminą

Neuhausen/ Spree. Uczestnicy, oprócz
możliwości obejrzenia festiwalu, gdzie
prezentowało

się

wiele

kultur

,

wspaniale spędzili sobotnie popołudnie. Wspaniałym pomysłem ze strony

gospodarzy
“strefy

było

kibica”,

przygotowanie
gdzie

wspólnie

oglądano mecz Polska-Szwajcaria. Nasi
niemieccy partnerzy gorąco kibicowali Polakom.Wyjazd był okazją do lepszego poznania się i do nawiązania jeszcze bliższych kontaktów z partnerami.

SPOTKANIE W KROMLAU
Dnia 15.05.2016 r. na zaproszenie Burmistrza Gablenz Dietmara Noacka

delegacja z Gminy Żary wzięła

udział w obchodach Święta Parku Rododendronów w Kromlau. W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy
Żary

Leszek

Mrożek

oraz Sekretarz GminyRadosław

Pogorzelec.

Jest to coroczna impreza przyciągająca bardzo
dużą ilość uczestników.
Kromlau- to największy
w Niemczech park rododendronów

grunto-

wych otoczony przyrodą Łuku Mużakowskiego. Położone na północy Powiatu Gorlitz w pobliżu parku księcia Pucklera Bad Muskau, Kromlau jest warte
zwiedzenia w każdej porze roku.

Burmistrz Gablenz oraz Wójt Gminy Żary omówili kwestię współpracy

pomiędzy gminami oraz przedstawili wspólne pomysły odnośnie realizacji przyszłych projektów partnerskich.
A. Kochanowska
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OTWARCIE WIEŻY WIDOKOWEJ

W dniu 31 marca br. o godz. 11:00 uroczyście otwarto odremontowaną Wieżę Widokową w Zielonym Lesie. W uroczystości wzięli udział: Burmistrz Miasta Żary - Pani Danuta Madej wraz ze współpracownikami,
Wójt Gminy Żary - Pan Leszek Mrożek, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych - Pan Leszek Banach, Nadleśniczy
Nadleśnictwa Lipinki - Pan Jan Lesser wraz ze współpracownikami, prezes Stowarzyszenia Fundacja Natura Polska - Pan Tomasz
Żółkiewicz oraz wielu innych znamienitych gości. Wieża Widokowa została wyremontowana ze środków Nadleśnictwa Lipinki,
zabezpieczono i odnowiono mury zewnętrzne, w środku wstawiono metalowe schody (86 stopni), a na szczycie odtworzono
taras widokowy, z którego rozpościera się wspaniały widok na
Zielony Las. O tym, że wieżę widokową wybudowano w 1864 roku z inicjatywy Towarzystwa Upiększania Miasta, przypomina wmurowana nad wejściem tablica, sklejona
z siedmiu odłamków odnalezionych wokół budowli. Prace trwały od czerwca do grudnia 2015 roku. Łączny
koszt inwestycji to 240 000 zł. Wieża Widokowa będzie otwarta codziennie od rana do wieczora. Zamykana będzie na noc. Zachęcamy wszystkich do odwiedzin i wykonywania fotografii - szczyt Karkonoszy Śnieżka, przy dobrej pogodzie, jest dobrze widoczny.
A. Kochanowska.
NAJPIĘKNIEJSZ WIEŚ LUBUSKA 2016
15 czerwca 2016 r. w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego odbyło się
podsumowanie tegorocznej edycji konkursu
"Najpiękniejsza Wieś Lubuska"2016. To już
siódma edycja tego konkursu. W tym roku
Gmina Żary do konkursu zgłosiła miejscowość Lubanice przygotowując prezentację
multimedialną oraz opis miejscowości. 16
maja br. odbyła się wizytacja miejscowości
przez komisję konkursową. Sołtys wsi Przemysław Tomaszewski wraz z Wójtem Gminy Leszkiem Mrożkiem i członkami organizacji działających w miejscowości oprowadzili
komisję po miejscowości. Opowiedzieli o
tradycjach, zachowaniu dziedzictwa kulturowego we wsi, aktywności mieszkańców przy organizacji lokalnych uroczystości, a także pokazali obiekty
publiczne oraz zabudowę w swojej miejscowości. Komisja konkursowa przy ocenie brała pod uwagę następujące kryteria: estetyka i dbałość o kształtowanie krajobrazu wiejskiego , wzmacnianie tożsamości wsi
oraz ochrona i kultywowanie dziedzictwa kulturowego oraz formy zaangażowania i integracji mieszkańców Na uroczyste podsumowanie konkursu pojechali mieszkańcy Lubanic z sołtysem Przemysławem
Tomaszewskim , Wójtem Gminy Leszkiem Mrożkiem oraz radnym Ireneuszem Myśków. Miejscowość
Lubanice została wyróżniona otrzymując talon w wysokości 1000 zł. Sołtys wsi z rąk Wicemarszałka Województwa Lubuskiego Pana Stanisława Tomczyszyna odebrał nagrodę. Wójt Gminy podziękował za wyróżnienie oraz podkreślił wysokie miejsca, które zajmują nasze miejscowości w organizowanych konkursach.
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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